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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 
Golfbanan öppnade med ordinarie greener på skärtorsdagen den 1 april. Coronapandemin fortsatte 

även detta år, vi följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer under hela säsongen. Vilket bl a 

innebar att städdagen blev inställd för andra året i rad och att vi hade både höstmöte och årsmöte 

digitalt under samma dag den 27 mars.  

Glädjande nog kunde vi konstatera att årets hotellbokningar och greenfeegäster var minst lika bra som 

förra året. Banan har varit i ett fortsatt fantastiskt skick från tidig vår till sen höst. Tack vare ett bra 

resultat 2020 kunde aktiebolaget fullbemanna (6 personal) och uppdatera maskinparken. Ytterligare 

golfbilar inköptes och parkeringen gjordes i ordning så “trippel”-parkeringar kunde undvikas.  

Den nya bollautomaten har fungerat ypperligt och många köpte rangekort. 

Vi har haft tillgång till pro Mikael Lindberg, som genomfört 2 gröna-kort-kurser.  Han har tränat vårt 

serielag, juniorerna och medlemmarna har kunnat boka honom för lektioner. 

Styrelsen har för första gången testat att skriva månadsbrev, detta föll väl ut vilket innebär att vi 

kommer fortsätta med detta även under 2022.  

Mattias Borger och hans personal har haft ännu ett bra år - med dryga 3 300 gästnätter i hotelldelen 

(och då är inte ställplatserna medräknade) - de har som tidigare levererat en smidig kundmottagning 

för medlemmar och gäster samt sett till att restaurang och hotell motsvarat gästernas förväntningar. 

Den nybyggda ”sviten” blev en succé. 

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 2021 har styrelsen i Brevikens GK haft 8 sammanträden.  

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

Styrelsen har också verkat för samarbete med andra klubbar. Brevikens GK har haft grannsamverkan 

med Töreboda, Skövde, Hökensås, Mariestad, Ryfors, Billingen och Skinnarbo.  

Herrkommittén 

Herrkommittén har 2021 bestått av Carl-Gustaf Swärd, Lars Gunnarsson, Sture Doverfors och Leif 

Daruk.  

Under 2021 genomfördes 12 tävlingar. De 4 första tävlingar fick ställas in p g a pandemin.  Totalt 

registrerades 436 starter vilket ger ett snitt på 36 deltagare per tävling. Finalen spelades den 12:e 

september och vanns av Torbjörn Carlsson.   

Vinnare av Order of Merit var Ulf Börjesson på 153 p. 

 

”Gubbagolfen”, fortsätter under 2022 med spel över 9, 12 och 18 hål.   
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Damkommittén 

Damkommittén har 2021 Bestått av Carina Larsson, Anna Dahlson och Lillemor Andersson  

Vi kunde starta tävlingsverksamheten för damerna i början av juni och vi spelade 9 damkamper. Totalt 
har 17 damer deltagit minst en gång. Order of merit vanns av Inga-Karin Ström. 

Finalen spelades tillsammans med finalen i gubbagolfen den 12:e september. Segrade gjorde Åsa 
Wilson på 68 slag 2:a kom Lillemor Andersson och 3:a Carina Larsson.  

Utöver damkamperna spelades 3 gemensamma tävlingar för damer.  

Damkommittén har också haft ett lag med i seriespel.  De 2 första omgångarna utgick på grund av de 

restriktioner vi hade att förhålla oss till på grund av Covid-19 men 3 omgångar gick att genomföra. 
Laget slutade på en 3:e-plats. 

Old Ladies startade upp efter 1 juni men deltagandet från Breviken har varit lågt. 

Finalen som skulle ha spelats på Ekarna i september fick ställas in på grund av regn 

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

 

Tävlingskommittén  

Tävlingskommittén har under 2021 bestått av: Jan-Olof Sannö ordf., Rolf Andersson, Lillemor 

Andersson, Fredrik Jillbratt och Christer Danehammar. 

Pandemin gjorde att all tävlingsverksamhet ställdes in på våren men kunde återupptas 1 juni och under 

2021 genomfördes, utöver golfveckan, endast en tävlingar i klubbens regi. 

Golfveckan hade 405 startande jämfört med 344 st. år 2020. Tävlingarna genomfördes med de 

restriktioner som utfärdats av SGF.  

KM i åldersklasser damer och herrar genomfördes inte p.g.a. lågt deltagarantal tidigare år. Utöver detta 

har SPF-golf och en större sponsortävling genomförts.  

För 2022 planeras ungefär samma tävlingsutbud som innan pandemin, inkl. KM/KM-klasser. 

Golfveckan planeras att genomföras som vanligt v. 29.  

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

 

Seriespelet – Christer Danehammar hade det övergripande ansvaret för klubbens seriespel, damlaget 

placerade sig på 3:e plats och bästa herrlag (H50 o H70) på  3:e plats. Bra jobbat av alla som åkt runt 

och representerat Brevikens GK hela sommaren. Ansvarig för damlaget är Carina Larsson och 

herrlagen (3 olika) är för H50 Jonas Didriksson, Christer Danehammar för H70 och Lars Gunnarsson 

för H75. 

Banutvecklingsgruppen 

Banutvecklingsgrupp har under 2021 haft två 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: Karl-Gustav 

Björklund, Torbjörn Carlsson, Sture Doverfors och Bo Åberg.  

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

renovering av bunkrar, justera ojämna tee och anlägga fairwaybevattning på hål 11 och 12.  
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Juniorkommittén 
Ordförande för juniorkommittén var Andreas Runhildal.  

Juniorverksamheten har under året från början på juni haft regelbundna träningar på måndagar. 

Juniorträningen har under sommaren Andreas Runhildal haft hand om, och från och med november 

sker träning första söndagen varje månad i källaren på klubbhuset.  Klubben har f n 34 juniorer. 

Antalet juniorer som deltagit i träningen har varierat under året och som mest har 11 st varit och tränat.  

Målsättningen för 2022 är att få till två grupper med ungdomar, där en är lite mer för de som har 

kommit lite längre och den andra gruppen är mer golflekis. 

Paragolfen 

Då underlaget under året varit för litet har paragolfen saknat verksamhet 

Måndagsgolf  

Måndagsgolfen – som spelades första gången 2016 - spelades detta år 12 gånger och genomfördes 

enligt det uppgjorda programmet från juli – september. Det spelades 12 och 18 hålsronder.  Antalet 

ronder var något färre än tidigare år pga pandemin. Sista tävlingsdagen avslutades med sedvanlig 

lunch och vinstutdelning. Stort tack till Roger och Ulf som alltid ställer upp, och stort tack till alla som 

deltagit under året. 

Vi tackar Bo Åberg för planering och genomförande med hjälp av deltagarna. Mycket uppskattat bland 

våra medlemmar.  

Målsättningen är att ha samma upplägg under 2022.  

 

Golfresan 

Årets golfresa gick till Onsjö GK den 14 september. Det var 26 stycken förväntansfulla golfare som 

åkte. Banan var i toppskick, bra service och god mat. Alla var mycket nöjda. Tack till Ronny 

Wennerström, som alltid kör bussen och till Enboms Buss. 

Övrigt 

Utöver måndagsgolfen, gubbagolfen och damkampen spelar olika grupper regelbundet; socialen på 

tisdagar, 80+ på torsdagar och BRIV på fredagar.  

Till sist… 

Vill styrelsen rikta ett stort tack till alla de som under året ideellt ställt upp för vår fina klubb, ingen 

nämnd och ingen glömd. Vi är glada för det fina samarbetet med Brevikens Golf AB som har som 

ambition att fortsätta erbjuda gäster och medlemmar en fortsatt härlig golfupplevelse. 

 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Thomas Andersson Ordförande  

Fredrik Jillbratt Vice ordförande  

Karl Gustav Björklund Sekreterare 

Inka Danehammar  Kassör 

Sture Doverfors Ledamot 

Roger Eriksson  Ledamot 

Pia Lindman Ledamot 

Jan Svensson Suppleant 

Erik Johansson  Suppleant 
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Brevikens Golfklubb 2022-03-26 

 

 

 

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

 

Thomas Andersson, ordförande  Karl Gustav Björklund, sekreterare 

 

 

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

 

Fredrik Jillbratt, vice ordförande  Inka Danehammar, kassör  

 

 

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

 

Roger Eriksson, ledamot    Sture Doverfors, ledamot   

 

 

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

Pia Lindman, ledamot   Jan Svensson, suppleant 

 

 

___________________________________ 

Erik Johansson, suppleant 

 

 

 


