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ESIK Golfsektionen
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— Golfåret 2018

— Resultat från vår årliga enkät 

— Planer för 2019

— Budget och ekonomi 2018 - 2019

— Spelrätter 2018 - 2019

— AOB 

— Regelgenomgång 

Agenda
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Sektionsledningen 
— Mikael Anneroth  Ordförande
— Lasse Ekstam Vice Ordf.
— Rolf Adeborg Kassör
— Anders Carlsson       Web-master
— Marita Berg Gustafsson Ledamot
— Daniel Glifberg Ledamot

Medlemmar 2018: 532 (2017 – 575, 2016 – 604) 

(varav 82 (76) pensionärer och nn (60) damer

Golfsektionen 2018
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ESIK Golf section

”Our goal is to enable our members to play golf for joy, 
practice and competition at a reasonable cost.

We also want to encourage our members to develop 
their skills and to introduce the art of golf to those that 
have not yet discovered it.”

Vårt mål
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— Vinterträning på Barkarby Golfhall med Jan-Ivar Johansson som Pro januari 
– mars (i år justerade vi antalet träningsmattor och fick en något högre
beläggning på 93%) 

— Under säsongen fortsatte vid med träningserbjudande från vår ”hus-pro” på
Bro Bålsta GK. 

— På vårkanten åkte vi iväg på en långhelg till Aralöv GK 19–22 april. 21 
personer deltog. 

— Vårresan gick i år till Katrineholm GK 18:e maj. 44 personer deltog. 
— Sommartävling på Bro Bålsta GK 28:e juni, 55 startande, kanonstart. 
— ESIK KM i golf på International GK 21:e augusti spelades över 36 hål. Vi var 

53 deltagare (vinnare i Scratchklassen och klubbmästare: Mats Almskog) 
— Ericsson/HP Ryder Cup spelades på Sierra Golf, Polen 6–10 september – 16 

personer från Ericsson deltog i olika typer av matchspel under 8 ronder på
fem dagar. Ericsson tog hem segern även detta år. 

Aktiviteter 2018
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— Över året har vi traditionsenligt anordnat en matchstege för 2-mannalag 
med finalspel på Saltsjöbadens GK den 19 september (vinnare blev Lars 
Nylocks och Hans Horndahl) 

— Vi har även under året haft 5 lag med i Företagsgolfen 
— Tävlingsåret avslutades med Mixed-golfen – en tävling för 2-mannalag där 

vi försöker få med så många av våra damer som möjligt. Den spelades på
Arlandastad, Mastersbanan den 21 september. 

— Vi började även att planera för ERiM i Golf 2019 där vi kommer att stå för 
värdskapet. 

— Spelrättsprogram med följande klubbar:

Aktiviteter 2018 forts.

— Arlandastad
— Arninge
— Botkyrka
— Bro Bålsta

— Golfstar
— Salem
— Sollentuna
— Stockholms GK

Vi spelade i år 3 468 rundor (3 090)
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Resultat från vår WEB-Enkät
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— 95% nöjda med den information vi delger medlemmarna

— Fråga 2: Finns det något sätt vi kan förbättra vår information till dig? Finns 
det någon ny funktion du skulle vilja se på vår hemsida?
— Vore bra att enkelt kunna hitta länkar till de banor som ingår i 

bokningssystemet 
— Det skulle vara trevligt att få bekräftelse på betalningen för spelrätterna 

är mottagen 
— Ibland har länkar och uppgifter inte uppdaterats till ny säsong
— En visualisering av när kan cancellera en bokad spelrätt

Resultat från vår WEB-Enkät
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— Fråga 4: Finns det något annat sätt vi kan förbättra tävlingsverksamheten 
inom golfsektionen? 
— Bra som det är 
— For the matchplay I'd suggest a clarification of the procedure process for 

agreeing a tee time 
— Inför en 2 dagars singel tävling på vardags kvällar under en vecka 

(tisdag, onsdag,) med kanonstart kl 17 
— KM borde premiera scratchspel mer. Dvs lika många (eller fler) priser 

räknat på bruttoresultatet. 
— Jag tycker ni gör ett mycket bra jobb. Gillar KM med 18+18
— For the matchCup it would be good to say where (which course) the final 

would be held in advance of the competition...

Resultat från vår WEB-Enkät (2)
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Resultat från vår WEB-Enkät (3)
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Resultat från vår WEB-Enkät (4)
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— Fråga 12: Om Stockholms GK
— Ta inte bort den! Banan är jättebra!
— Gillar den ej, trångt samt snobbigt ställe

— Fråga 13: Finns det något sätt vi kan förbättra spelrättsprogrammet?
— Det är mycket svårt att få tid på helger. Samt att det inte går att boka de 

bra banorna (bro Bålsta och Kungsängen kings samt Arlanda master) på 
förmiddagen...

— Lite kämpigt med avbokningsreglerna när man blir sjuk eller vädret slår 
om så det inte går att spela

— Inkludera Österåkers GK igen
— Tyvärr har en del försämringar av kvaliten på några av Golfstars banor
— Det hände några gånger att spelrätterna en viss dag (på Golfstar) var 

slut. Andra dagar samma vecka var tomma. Någon form av 
veckoutjämning skulle vara bra!

— Tycker att programmet har fungerat bra.

Resultat från vår WEB-Enkät (5)
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— Fråga 15: Är det något annat du vill framföra till sektionsstyrelsen rörande 
den gångna säsongen eller framtida verksamhet?
— Tack för bra jobb!
— Träning under säsong skulle vara mycket uppskattat, kanske att man kan 

gå några hål i grupp med en tränare.
— Jag tycker ni gör ett riktigt bra jobb! Stort tack för det här året! :-)
— Kanske utvärdering av vinterträningen. Deltog för ett par år sedan, 

säsongen efter höjde jag mitt hcp med 2 ...
— Bra jobbat!!

Resultat från vår WEB-Enkät (6)
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Aktiviteter 2019
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— I år har vi ERiM som ett av de stora arrangemangen

— Budgetmässigt ligger vi kvar på motsvrande nivå som förra året. 

— Avgiften till spelrättsprogrammet ligger kvar på 1100:- för 10 st spelrätter 
(och 850:- för 5 st x-tra spelrätter)

— Som förra året erbjuder vi att man kan teckna både 10 eller 15 spelrätter via 
EfM och hälsokontot (15 spelrätter => 1950:- brutto = 683:- netto)

— Då skattereglerna nu är ändrade för golfaktiviteter så finns även möjlighet 
att lämna in kvitton till EfM för greenfee, spelrätter, träningar etc (om man 
har pengar kvar på sitt hälsokonto)

— ESIK ligger kvar på sin årsavgift på 150:- netto (eller 429:- brutto)

Aktiviteter 2019
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— Vinterträning i Barkarby Golfhall – Avslutas denna vecka
— Weekendresan går i år till Bjäre GK 11-14 april
— Tävlingar

— Vårresa till hemlig ort – slutet av maj
— Sommartävling – Bro Bålsta GK, 27 juni
— KM (Scratch + hcp) – Brollsta GK, 3 september
— Höstmixen – sent september
— Match-stege, maj - september

— Höstresa (fd Ryder Cup mot HP – Prag, 23-26 augusti
— ERiM Golf – Johannesbergs GK, 13-15 september
— Spelrätter
— Företagsgolfen
— Nybörjaraktiviteter
— Seminarier och föreläsningar

—Regelutbildning

Aktiviteter 2019
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Budget & Ekonomi 2018 & 2019
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Spelrätter 2018-2019
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I år ligger många banor kvar något högre i kostnad än tidigare års nivåer vad 
gäller spelrättsavtal. Österåker bygger fortfarande om sina banor. 

2018 tecknade vi 30 spelrätter/vardag och 28/helgdag

Golfbanor 2018 – Klara (18/vardag, 16/helgdag):
— Golfstar (14x18 hål) 10/vardag, 8/helgdag
— Botkyrka (18 hål) 2/dag alla dagar 
— Bro Bålsta (18 hål) 4/dag alla dagar (efter 12 på helger)
— Salem (18 hål) 2/dag alla dagar
— Sollentuna (18 hål) 4/ dag alla dagar
— Arlandastad (2x18 hål)

Under förhandling
— Arlandastad  (2x18 hål)
— Täby (18 hål)
— Arninge (18 hål)
— Sollentuna GK (18 hål)
— Stockholm GK (Kevinge) (18 hål)

Golfbanor 2019
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Ändra tredagarsregeln för bokning.

Så här ser reglerna ut idag.

"För att du ska kunna tillgodoräkna dig en avbokad spelrätt måste avbokningen göras senast 3 dagar före speltillfället - den sk 3-dagarsregeln. 
Har du exempelvis bokat en starttid till lördag, är senaste dag för avbokning onsdag.
En bokning kan alltid avbokas samma dag som den görs, även om det är mindre än tre dagar till speltillfället. 

Har du exempelvis på en fredag bokat en spelrätt till lördag så går den att avboka under fredagen =  bokningsdagen.
Denna regel gäller strikt för att få tillbaks en spelrätt. "

Kortfattat kan man säga ett den består av två krav för att man inte debiteras.
1/ Avboka senast tre dagar före speltillfället om bokning gjorts mer än tre dagar före speltillfället.

2/ Om bokning gjorts närmare än tre dagar före speltillfället kan man boka av samma dag.

Jag vill lägga till ett tredje villkor för avbokning utan debitering.
Om man bokar av senare än tre dagar   före speltillfället debiteras man inte om någon annan bokar detta speltillfälle.

Exempel:  Klas bokar Stockholms GK en vecka (16/6) innan speltillfället 23/6.
Han avbokar dan innan, 22/6. Sen bokar Lisa denna spelrätt samma dag som Klas avbokade, dvs 22/6.

Det ovan givna exemplet resulterar i att Klas inte blir debiterad men Lisa blir det.
Om ingen bokar den 22/6 avbokade spelrätten så debiteras naturligtvis Klas.
Denna regel kommer att leda till fler lediga tider eftersom många inte bokar av sin spelrätt om de t ex blir sjuka dan innan. För de vet att de ändå 
blir debiterade.   

Klas Lönnell

Motioner och förslag
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Styrelsens kommentar:

Att 3-dagarsregeln en gång infördes var på grund av ett missbruk i bokning av spelrätter där många bokades upp 
långt innan spel och sedan avbokades med kort varsel. Vi har full förståelse för att regeln kan ses som orättvis i det 
fall att man vet att någon annan vill och kan utnyttja den spelrätt man inte kan utnyttja. Idag förhindrar denna 
regel även att man med kort varsel kan ändra sin bokning mellan två olika banor i Spelrättssystemet.

Vi har redan idag en pågående undersökning om att man ska kunna ändra sin bokning under samma dag (oavsett 
hur lång det är innan spel). 

En fråga man måste ta ställning till är hur man bokför dessa transaktioner – detta kan bli  ganska komplicerat i 
jämförelse med den bokföring som sker idag i bokningssystemet.

En problematik i detta är även att bokningssystemet i sig är implementerat för länge sedan och väldigt svårt att 
ändra. En större ändring medför både investering i tid och pengar från sektionens sida.

Styrelsen är positiv till förslaget och föreslår att man vid den fortsatta utredningen om ändringar i 
bokningssystemet även beaktar detta förslag.

Motioner och förslag
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Förslag till förenkling av reglerna för användandet av spelrätter: Ta bort begränsningen att spelrätterna enbart får användas av gäst då
jag som ”spelrättsägare” också spelar på spelrätt.

Text från nuvarande regler: 
1. När du själv utnyttjar en av dina spelrätter är det tillåtet att utnyttja ytterligare en av dina egna spelrätter för en vän som spelar i 

samma boll som du själv. 

2. Spelar du själv på en spelrätt får du ha med en gäst som utnyttjar en av dina spelrätter. Detta innebär även att man inte kan utnyttja 
en spelrätt för en gäst samtidigt som man själv spelar på geenfee, via medlemskap i klubben eller via någon annan typ av 
fri/rabattkort. 

Orsak till förslaget: Denna begränsning innebär att spelrättsägaren inte kan utnyttja spelrätt för gäst på sin hemmabana om den finns 
med i spelrättsprogrammet utan att också boka en spelrätt för sig själv. Det innebär att spelrättsägaren då får betala dubbelt, 
medlemsskap samt spelrätt. 
Konsekvens: För att undvika dubbel betalning för spelrättsägaren (medlemsskap samt spelrätt) begränsas spelrättsutnyttjandet för
spelrättsägare samt gäst att enbart kunna använda spelrätter på andra banor än spelrättsägarens hemmabana vilket inte känns rimligt 
då fler och fler klubbar går ihop i grupper så denna begränsning blir alltmer omfattande och inte tillför något. 

Regeländring:
Text från nuvarande regler inklippta som 1 och 2 ovan ersätts av: Spelrättsägaren får utnyttja spelrätter till sig själv eller gäster då
han/hon själv spelar med i sällskapet/bollen, max 2 spelrätter per tillfälle.

Ta helt bort skrivningen om att det bara är tillåtet att ta med gäst ifall spelrättsägaren själv utnyttjar spelrätten. Spelrättsägaren beslutar 
ju alltid själv vem (sig själv eller gäster) spelrätterna ska användas av så skrivningen fyller ingen funktion. 
Mvh
Monica Jansson 

Motioner och förslag
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Styrelsens kommentar:

Huvudsyftet med spelrätterna är att ge våra medlemmar möjlighet att spela golf på lite olika banor i 
Stockholmsområdet. Det är alltså du som medlem som ska utnyttja fördelarna med spelrätterna. För att 
möjliggöra att man enklare kommer ut på andra banor med någon man brukar spela med tillåter vi att man 
kan utnyttja en av sina spelrätter för en gäst - i det fall man själv samtidigt spelar på samma bana (dvs man 
går i samma boll). 

Nu har vi ganska många banor med i vårt spelrättsprogram och det händer då att vi har medlemmar som har 
ett eget medlemskap på någon av dessa klubbar. Då är det förstås dumt att utnyttja en av spelrätterna för att 
spela på sin egen klubb. Dock har klubbarna oftast rabatt för spelare till medlem vilket gör att man redan utan 
spelrätter kan ta med en gäst till sin hemmabana. Vi har därför sagt att då spelrätterna är personliga och till 
för våra medlemmar så ska de inte utnyttjas endast för att låta andra spela på sin hemmabana. Då fyller inte 
spelrätterna sin funktion - att låta medlemmar utvecklas genom att spela på olika banor till ett fördelaktigt
pris. Vidare blir det svårt för oss att, i våra förhandlingar med klubbarna, behöva informera om att de 
spelrätter vi handlar upp kan gå till andra personer än våra medlemmar. 

Argumentet att flera klubbar går samman och att detta skulle förespråka ändring av regel har vi svårt att 
förstå. I det fall man endast vill spela på sin hemmaklubb finns ingen anledning att vara med i Golfsektionen

Styrelsen föreslår därmed att motionen avslås och regeln behålls som den är.

Motioner och förslag
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Anyotherbusiness?






