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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

 

Säsongen 2019 startade 28 mars. Det var några dagar senare än föregående år. En varm april 

gjorde att säsongen började bra. Städdag genomfördes 13 april. Banan har återhämtat sig 

mycket bra efter torkan sommaren 2018 och erbjuder medlemmar och gäster en härlig 

spelupplevelser.  

Ett motorhaveri hösten 2018 ledde till att ny traktor införskaffades, Den har varit till stor nytta 

och gjort klippningen av högruffen mycket effektivare. En semiruffklippare ersattes med en 

bättre begagnad klippare.  

Beläggningen i hotellet var mycket bra och antalet greenfeegäster, inkl. hotellgäster 

uppskattas till ca. 7 000. Många gäster och återkommer flera gånger.  

OnTag scorekortsystem infördes i mars.  

Mattias Borger och hans personal har som tidigare levererat en smidig kundmottagning för 

medlemmar och gäster samt sett till att restaurang och hotell motsvarat gästernas 

förväntningar.  

Brevikens GK har under året investerat i nytt datorsystem och ny kortterminal för betalning 

av startavgifter mm.  

Brevikens GK vill här än en gång framföra ett stort tack till Breviks Golf AB för de insatser 

som gjorts för att erbjuda en av regionens bästa banor till medlemmar och gäster.  

Styrelsearbetet 

Under år 2019 har styrelsen i Brevikens GK haft 11 sammanträden samt ett årsmöte i mars 

och ett höstmöte i november.  

En representant från styrelsen har varit adjungerad i styrelsemötena i Breviks Golf AB.  

Styrelsen har deltagit i olika konferenser och möten huvudsakligen arrangerade av SGF och 

VGF. Styrelsen har också verkat för samarbete med andra klubbar. Greenfeesamarbetet inom 

VGF upphörde, finns dock kvar för juniorer. Brevikens GK haft avtal med Töreboda, Skövde, 

Hökensås, Ryfors och Skinnarbo.  

Herrkommittén 

Herrkommittén har 2019 bestått av Carl-Gustaf Swärd, Lars Gunnarsson, Sture Doverfors och 

Leif Daruk.  

Under 2019 genomfördes 14 onsdagstävlingar (5 gånger över 9 hål, 4 gånger över 12 hål och 

5 gånger över 18 hål). Två tävlingar fick ställas in pga. åska och regn. Totalt registrerades 515 

starter vilket ger ett snitt på 36,8 deltagare per tävling. Antalet startande var 64 färre än 2018 

pga. färre tävlingar. Finalen spelades den 15:e september och vanns av Karl Gustav 

Björklund. Årets ”Gubbagolfare” blev Torbjörn Carlsson med totalt 199 poäng. 

 

Gubbagolfen, fortsätter under 2020 med spel över 9, 12 och 18 hål.  Den första tävlingen 

spelas preliminärt den 6 maj och finalen den 13 september. 
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Brevikens GK har deltagit med fyra herrlag i Västgötaserien: H50, H60, H70 och H75, med 

skiftande resultat.  

Några av Brevikens herrar har även deltagit i Old Gentlemen som spelats på 12 banor i 

Västergötland med avslutning på Skövde GK.  

En deltävling spelades på Breviken den 12 sept. med 74 deltagare. 

Damkommittén 

Damkommittén har 2019 letts av Jytte Öhrn och Sylvia Doverfors, som med hjälp av tävlande 

damer genomfört damkampen och ytterligare 3 tävlingar.  

Säsongen startade med en upptaktsträff i golfklubbens restaurang den 24 april. 

Totalt har det varit 167 starter i damkamperna, vilket är 28 färre än 2018, bl.a. beroende på två 

inställda tävlingar. Utöver damkamperna har vi haft ytterligare 2 tävlingar: en scramble och 

den populära tävlingen Bakslaget. 

Finalen spelades tillsammans med finalen i gubbagolfen den 15:e september. Segrade gjorde 

Lillemor Andersson på 78 slag, Carina Larsson blev tvåa och Åsa Wilsson kom på tredje 

plats.  

Order of Merit vanns av Åsa Wilsson. 

Vi har även haft ett D 60 lag i seriespel. Tyvärr gick vi inte vidare till final.  

Carina Larsson vann KM D-60 

Brevikens damer har också deltagit i Old Ladies. Det är 13 klubbar från Skaraborg som är 

anslutna. Deltävlingen på Breviken spelades den 29 augusti som tyvärr fick avbrytas av 

skyfall och åska. Säsongsavslutningen skedde på Falköpings GK i september 

Damkommittén vill tacka för den gångna säsongen och för visat förtroende. 

Tävlingskommittén  

Tävlingskommittén har under 2019 bestått av: Jan-Olof Sannö ordf, Sture Doverfors, Rolf 

Andersson, Lillemor Andersson, Jens Ramhöj och Christer Danehammar. 

Under 2019 genomfördes, utöver golfveckan, 10 tävlingar i klubbens regi med totalt 333 

startande. Detta var samma antal tävlingar som föregående år, men med 21 fler startande än 

2018. 

Golfveckan hade 241 startande jämfört med 355 st. år 2018. Söndagens tävling, 

Breviksdagen, fick ställas in pga. dåligt väder. Den spelads dock senare, som en ordinarie 

klubbtävling 

KM i åldersklasser damer och herrar har genomfört med lågt deltagande, totalt 24 startande. 

Utöver detta har Old Ladies, Old Gentlemen, SPF-golf och seriespel samt Golfhäftet Trophy 

och Race to Espana genomförts.  

För 2020 planeras ungefär samma tävlingsutbud som 2018.  Golfveckan kommer att 

genomföras som vanligt v. 29.  

Tävlingskommittén tackar alla sponsorer som under året bidragit med fina priser till 

tävlingarna.  
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Banutvecklingsgruppen 

Banutvecklingsgrupp har under 2019 haft tre möten och har i samråd med Breviken Golf AB 

gått igenom och prioriterat de åtgärder som behöver göras på banan. Ordförande och 

sammankallande i banutvecklingsgruppen är Roger Eriksson. Övriga ledamöter från 

golfklubben har varit: Sture Doverfors, Torbjörn Carlsson, Carina Larsson och Bo Åberg.  

Prioriteringen har varit att få Masterplanens förslag till banförbättringar genomförda. Några 

exempel: renovering av bunkrar, justera ojämna tee, gräva ur dammar och nya mattor på 

rangen.  

Juniorkommittén 

Juniorverksamheten har under våren haft regelbundna träningar på måndagarna. 

Juniorträningen leddes under året av Oskar Lejonberg. Ett tiotal ungdomar har under året 

deltagit i träningarna.  

Paragolfkommittén 

Paragolfspelarna har under ledning av Oskar Lejonberg genomfört träningar på måndagar.  

6-8 personer har deltagit i träningarna.  

Joakim Eriksson har under 2019 deltagit på Handitouren.  

Anneli Bergman blev tvåa i på Handigolf-SM på Hinton Golf Club, Sofiedal, Malmö.  

Måndagsgolf  

Mändagsgolfen startade i maj. Totalt spelades det 19 gånger, mellan 6 maj och 23 september, 

varierande 9 och 18 hål. Totalt 350 startande under året, en minskning med 38 st. Säsongen 

avslutades med gemensam lunch och prisutdelning. Vi tackar Bo Åberg för planering och 

genomförande med hjälp av deltagarna. Mycket uppskattat.  

Måndagsgolfen fortsätter under 2019 med start 6 maj.  

Övrigt 

Utöver måndagsgolfen, gubbagolfen och damkampen spelar olika grupper regelbundet, 

socialen på tisdagar, 80+ på torsdagar och BRIV på fredagar.  

Under året genomfördes en golfresa till Askersund med 32 deltagare som var mycket 

uppskattad. Vi tackar Bo Åberg, Ronnie Wennerström och Enboms buss för planering och 

genomförande.  

 

TILL SIST 

Vill styrelsen rikta ett stort tack till de sponsorer och frivilliga krafter som under året ställt upp 

för vår fina klubb, ingen nämnd och ingen glömd. Vi vet att Breviks Golf AB fortsätter med 

sin ambition att erbjuda gäster och medlemmar en härlig golfupplevelse. 
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Styrelsen har under året bestått av: 

Jan-Olof Sannö Ordförande  

Rolf Andersson Vice ordförande  

Roland Gustavsson/Karl Gustav Björklund Sekreterare 

Inka Danehammar  Kassör 

Sture Doverfors Ledamot 

Roger Eriksson  Ledamot 

Leif Karlsson Suppleant 

Karl Gustav Björklund  Suppleant 

 

 

Brevikens GK 2020-03-28 

 

 

 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

Jan-Olof Sannö, ordförande  Karl Gustav Björklund, sekreterare 

 

 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

Rolf Andersson, vice ordförande  Inka Danehammar, kassör  

 

 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

Roger Eriksson, ledamot    Sture Doverfors, ledamot   

 

 

----------------------------------------------------  

Leif Karlsson, suppleant  

 

 


