
 

   

  

  

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 
 

Golfbanan öppnade med ordinarie greener den 14 april. Starten var planerad till den 8 april och 

städdagen planerad till den 9 april , båda fick ställas in p g a kraftigt snöfall. Städdagen genomfördes i 

mindre skala den12 april. Årsmötet genomfördes som normalt i år den 26 mars. 

Restaurang och hotellet öppnade den 1 april och har haft ett mycket bra år. 

Banan har varit i ett fantastiskt skick från tidig vår till sen höst. Banpersonalen har gjort ett mycket 

gott arbete och vi har en av de bästa banorna i distriktet när det gäller kvalitet.   

Den nya bollautomaten har fortsatt att fungerat bra och många köpte range-kort.  

Vi har även i år haft tillgång till pro Mikael Lindberg som genomfört 4 gröna-kort-kurser. Han har 

tränat våra serielag, och medlemmarna har kunnat boka honom för lektioner. Han har också hållit i de 

kostnadsfria träningstillfällena som klubben erbjudit medlemmarna vid två tillfällen. Där utöver 

medverkat vid en sammankomst med träning för 60+ are från Karlsborgs kommun. 

Styrelsen har fortsatt med att skriva månadsbrev som varit mycket uppskattat av medlemmarna. 

Mattias Borger, med personal, har som tidigare nämnts haft ännu ett bra år - med dryga 4 200 

gästnätter i hotelldelen och ca 1500 ställplatser. Restaurangen har som tidigare drivit kundmottagning 

på ett bra sätt till medlemmarnas och gästernas belåtenhet. 

Brevikens GK vill här 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 2022 har styrelsen i Brevikens GK haft 9 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, Ryfors, Billingen och Skinnarbo.   

Herrkommittén  

Herrkommittén har 2022 bestått av Carl-Gustaf Swärd, Leif Daruk, Jonas Didriksson och Ulf 

Gustavsson 

Under 2022 genomfördes 16 tävlingar. Totalt registrerades 581 starter vilket ger ett snitt på 36 

deltagare per tävling. Finalen spelades den 11:e september och vanns av Arvid Peterson.    

Vinnare av Order of Merit blev Herman Windestål  

  

”Gubbagolfen”, fortsätter under 2023 med spel över 9, 12 och 18 hål.    
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Damkommittén  

Damverksamheten startade upp den 20 april med en upptaktsträff i Brevikens golfrestaurang, Ett 25-

tal damer deltog. Vi gick igenom årets program, hade en quiz med regelfrågor och åt en lättare måltid                                                                                     

 Damkamperna startade upp den 4 maj och vi har spelat 15 omgångar, 19 damer har deltagit minst en 

gång. Order of Merit vanns av Anna Dahlson. Finalen spelades samtidigt som finalen i “Gubbagolfen” 

den 11 september och vanns av Inga-Karin Ström. 

Vi har i år haft ett utbyte med Töreboda GK:s damer där vi åt lunch och spelade en tävling på 

varandras banor till ett reducerat pris, ett tiotal damer från Breviken deltog. 

Vi har haft ett lag med i VGF:s seriespel, ett  D-60 lag som slutade på en 4:e plats. 

Breviken har också deltagit i Old Ladies, en tävling där 12 klubbar  ingår och tävlar på varandras 

banor. Lillemor Andersson och Yvonne Paulsson har varit Brevikens kontaktpersoner. Deltagandet i 

tävlingarna från Breviken har varit lågt, förutom på finalen som arrangerades på Brevikens GK den  

22 september, 63 damer deltog i tävlingen och 9 av dessa var Breviksdamer.  

Damkommittén 2022 har bestått av Carina Larsson, Lillemor Andersson och Anna Dahlson och vi vill 

tacka för den gångna säsongen. 

 

Tävlingskommittén   

Tävlingskommittén har under 2022 bestått av: Jan-Olof Sannö ordf., Rolf Andersson, Lillemor 

Andersson, Fredrik Jillbratt, Gert Larsson och Christer Danehammar.  

Under 2022 har tävlingsverksamheten genomförts som planerat. Utöver golfveckan har 7 st 

klubbtävlingar spelats och 1 st sponsortävling. 

Golfveckan genomfördes v 29 och hade 399 startande jämfört med 405 st år 2021.  

KM och KM i åldersklasser damer och herrar genomfördes. Utöver detta har SPF-golf och en större 

sponsortävling genomförts.   

För 2023 planeras ungefär samma tävlingsutbud som under 2022. 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. De olika 

lagen har spelat väl med varierande resultat.  Bra jobbat av alla som åkt runt och representerat 

Brevikens GK hela sommaren. Ansvarig för damlaget är Carina Larsson och herrlagen (4 olika) är för 

H50 Jonas Didriksson, H60 Ulf Gustavsson, Christer Danehammar för H70 och Jan-Olof Sannö för 

H75.  

Banutvecklingsgruppen  
Banutvecklingsgrupp har under 2022 haft 5 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 under 2022 har varit att åtgärda tee på hål 14 och 16 samt torvning av bunker på hål16. 

Dessa arbeten gjordes till största delen under försäsong. Under hösten har prioriteringen varit att 

åtgärda hål 3, 4 och 5 där arbetet har bestått i att återskapa dammen på hål 3 dränering av hål 4 och 

nya tee på hål 5. 
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Juniorkommittén  
Ordförande för juniorkommittén är Andreas Söderström Kvick.   

Juniorverksamheten har under året med början i januari haft regelbundna träningar på måndagar. 

Juniorträningen har under året bedrivits av Andreas 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 men 6 st har varit mer eller mindre varje träning och som 

mest har 10 st varit och tränat samtidigt.  Målsättningen för 2023 är att få fler och fler juniorer i 

träning.  

Måndagsgolf   

Måndagsgolfen 2022 startade den 9 maj höll på till den 26 september. Det blev 285 starter. Man 

spelade 12 och 18 hålare jämt fördelade. Efter spelet den 26 september avslutades årets måndagsgolf 

med lunch och prisutdelning. Bo Åberg med hjälp av Ulf Kvarforth och Roger Eriksson har hållit i 

verksamheten som har varit mycket uppskattat. Måndagsgolfen är planerad att fortsätt under 2023.  

Golfresan  
Årets golfresa gick till Läckö GK den 23 augusti. Resan arrangerades av Bo Åberg och 22 deltagare 

var mycket nöjda. 

 

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:  

Karl-Gustav Björklund Ordförande    

Fritjof Andersson Swärd Vice ordförande   

Pia Lindman Sekreterare  

Inka Danehammar   Kassör  

Roger Eriksson Ledamot 

Jan Svensson   Suppleant 

Ulf Börjesson Suppleant 

   

   

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  



2023-02-20 Brevikens-Gk-Verksamhetsberättelse-2022 4(4)  

  

  

Brevikens Golfklubb 2023-02-20 

  

  

  

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

  

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

Karl-Gustav Björklund, ordförande    

  

  

Pia Lindman, sekreterare  

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

  

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

Fritjof Anderson Swärd, vice ordförande    

  

  

Inka Danehammar, kassör    

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

  

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

Roger Eriksson, ledamot       

  

  

Jan Svensson Suppleant   

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

Ulf Börjesson suppleant      

 

  

  

  


