KILS GOLFKLUBB

Verksamhetsberättelse
för tiden
2018-01-01 – 2018-12-31

1. Styrelsen - Tage Nordkvist
Mål 1
Att, inom styrelsen, utse två funktionärer som aktivt arbetar med att ge
stöd till klubbchefen.
Måluppfyllelse – god
Måluppfyllelsen ansågs, i verksamhetsberättelsen för 2017, och eftersom vi
fortsatt arbeta på samma sätt är bedömningen att funktionen även varit god
under 2018. Liksom tidigare har styrelseledamöterna Sture Karlsson, Cermit
Bäcklund och Tage Nordkvist bildat ett arbetsutskott som, tillsammans med
klubbchefen, utgjort ett arbetsutskott med syftet att hjälpa och avlasta
klubbchefen olika arbetsuppgifter. Arbetsutskottet har, under 2018, hållit
regelbundna möten.
Mål 2
Att, utifrån verksamhetsplanen, ansvara för att verksamheten genomförs
på ett sätt som skapar nöjda medlemmar och gäster.
Måluppfyllelse - god
Sommaren 2018 var, som vi alla minns, en mycket varm sommar. Detta
betydde att spelet förflyttades från dagtid till tidigare morgnar och kvällar då
temperaturen var någorlunda dräglig. Under den tiden var styrelsen orolig för att
antalet spelade ronder skulle minska men med facit i hand kan vi konstatera att
så inte skedde. Tillgänglig statistik (GIT) visar att antalet spelade ronder var i
stort sett de samma som under 2017. Statistiken bygger på att golfspelaren
anmäler sin närvaro inför den bokade tiden men med det faktum att många
ronder spelades på tidiga morgnar och kvällar måste vi ha i beaktande att
mörkertalet, antal spelade ronder utan anmäld närvaro, ökat drastiskt under
2018. Med stöd av statistiken och med hänsyn tagen till mörkertalen ligger
antalet spelade ronder på Kils GK i häradet 23 000 – 25 000 ronder vilket är
bra.
Sedan några år tillbaka använder vi oss av det s k NPS-värdet som ett mått på
den grad av nöjdhet medlemmarna i Kils GK upplever i förhållande till klubben
och den medlems- och spelavgift man erlägger. Under 2017 var NPS-värdet 63.
Under 2018 har värdet sjunkit till 60 (Värmland: 43; Sverige: 46), som enligt
gällande bedömningsskala fortfarande är ”extremt bra” (-100 – 0 = undermåligt;
0 – 50 = bra; 50 – 100 = extremt bra). Trots att ”nöjdhetsvärdet” sjunkit får det
anses vara ett bra värde med tanke på de stora påfrestningar som både
medlemmarna och klubben som organisatör av verksamheten utsattes för.
Styrelsen har uppfattningen att banans något försämrade kvalitet som en
konsekvens av torkan är den största anledningen till att värdet sjunkit. Den
främsta orsaken till att vi inte kunde ”möta” torkan i tid var trasiga styrledningar i
marken och att pumpen vid Fryken behagade ”lägg av” vid minst gynnsamma
tidpunkt. Det som förmodligen irriterat spelarna allra mest var de torksprickor
som uppstod på en del fairways. Den faktor som mest bidrar till det höga
nöjdhetsvärdet är ”jag trivs som medlem i klubben” medan ”klubben har en
atmosfär som jag uppskattar”. Den totala svarsfrekvensen är 38% vilket
naturligtvis är alldeles för lågt för att man ovanstående ska kunna anses vara
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”vetenskapligt säkerställt” men under alla omständigheter ger svaren styrelsen
och den operativa ledningen en tydlig vink om tillståndet i klubben.
Litet mera statistik hämtat från medlemsundersökningen Players 1st…
• sju av tio är helt säkra på att de kommer att vara medlemmar i Kils GK under
2019
• två av tio anger att kanske kommer att vara medlemmar under 2019
• en av tio anger att de inte kommer att vara medlemmar under 2019
När det gäller hur nöjda gästerna varit väljer styrelsen samma
bedömningsgrund som för ett år sedan, utfallet av greenfeeintäkterna. Under
2017 översteg intäkterna en miljon kronor. Utfallet för 2018 oroade styrelsen
under den varma sommaren, skulle några gäster verkligen orka spela golf
under en stekande sol? När vi nu summerar 2018 års greenfeeintäkter ser vi att
utfallet återigen överstiger en miljon kronor. Skönt att styrelsens oro ”kom på
skam”! Ingen rekommenderar en dålig anläggning eller åker tillbaka för att spela
en dåligt skött bana igen varför den höga intäkten måste tas som ett
kvalitetstecken.
Mål 3
Att, utifrån beslutade budgetar, ansvara för att ekonomin hanteras på ett
sådant sätt att ett positivt resultat uppnås.
Måluppfyllelse – målet ej uppfyllt
Bokslutet för 2018 visar ett negativt driftsresultat om –476 000,- efter
avskrivningar vilket ska jämföras med budgeterade –178 000,-. De totala
rörelseintäkterna slutade positivt jämfört med budget; +144 000,- medan
kostnadssidan gick sämre och slutade -427 000,-. Som tidigare redogjorts för i
ordförandebrev består de ökade kostnaderna (obudgeterade) av haverier på
grund av gammal utrustning samt att utvändig målning av klubbhuset
genomförts.
De huvudsakliga ökade (obudgeterade) kostnaderna är…
• målningsarbeten 100 000,• pump vid sjön och pump i färskvattenbrunnen 91 000,• vattenrening 106 000,• slutkostnad för husvagns- och husbilsparkeringen 138 000,• komfortkyla i restaurangen 20 000,Det negativa resultatet påverkar likviditeten i negativ riktning och var vid årets
slut 278 000,- vilket naturligtvis är tråkigt men tack vare en stor likviditet vid
ingången av 2018 har alla oförutsedda kostnader kunnat klaras utan att
klubbens ekonomi tagit allvarlig skada.
Mål 4
Att genomföra ett styrelsemöte per månad med undantag för juli.
Måluppfyllelse – god
Styrelsen har, under verksamhetsåret 2018, genomfört tolv protokollförda
styrelsemöten varvid 152 §§ behandlats. Förutom de ordinarie
styrelsesammanträdena har möten genomförts i olika konstellationer beroende
på ärendets art. Ett flertal möten i arbetsutskottet har också genomförts. Under
mars månad genomfördes vårmötet och höstmötet under november månad.
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Mål 5
Att styrelsen organiserar klubbens lednings- och styrningsarbete på ett
sätt som gör att anställda erbjuds god arbetsmiljö
Måluppfyllelse – god
Under året har det operativa ledningsarbetet utförts av klubbchefen med stöd av
arbetsutskottet (Sture Karlsson, Cermit Bäcklund och Tage Nordkvist).
På bansidan har vi haft en vakans med anledning av att banchefen önskade
avsluta sin anställning och övergå till annan befattning. Det akuta läget kunde
lösas tack vare att Cermit Bäcklund välvilligt iklädde sig rollen som banchef med
mycket små löneanspråk vilket i praktiken inneburit att han, till stor del, utfört
banchefsarbetet på ideell basis. Under rådande väderleksförhållanden har
belastningen på banchefen och banpersonalen varit extremt stor. Tack, Cermit
för att du ställde upp i en akut svår situation och ett stort tack till bangruppen för
det fina arbete ni gjort under 2018.
Medio 2018 startades ett arbete avseende nyrekrytering av 50% klubbchef och
50% banchef. Till vår lycka kunde vi redan under senare delen av året rekrytera
Magnus Barth till de båda funktionerna. Att han, fr o m 190315, innehar det
totala ledningsansvaret ser vi som en stor tillgång sett ur perspektivet mycket
god kompetens och lång erfarenhet samt också ur perspektivet ”överblick”
eftersom han har det totala ledningsansvaret. Tack, Magnus för det stora ideella
arbete du lagt ner hos oss redan från början av december månad!
Vår nuvarande klubbchef, Ingrid Berndtsson, frånträder, på egen begäran,
klubbchefsjobbet från och med 190315 men kommer att arbeta kvar med
administrativa uppgifter. Fr o m 190601 tar Ninni 50% pension. Tusen tack,
Ninni för det goda klubbchefsjobb du gjort under åren. Styrelsen är tacksam för
att du stannar kvar med 50% anställning!
Mål 6
Att aktivt verka för att medlemmarna i Kils GK upplever mervärde av sitt
medlemskap
Måluppfyllelse – god
Under året har styrelsen och klubbchefen arbetat med målet och har, genom
förhandlingar med andra klubbar, nått fram till fler samarbeten med andra
klubbar vilket ökar mervärdet av medlemskapet. De olika ”förmånerna” varierar
naturligtvis beroende på vilken medlemskategori man har. Under 2019 erbjuds
följande konkreta mervärden sett ur ett golfspelsperspektiv…
• fritt spel på Arvika GK (Platinamedlemmar)
• två gratis dagsgreenfee på Bryngfjorden Golf (Platinamedlemmar)
• fritt spel, med smärre begränsningar, på Vallentuna GK (Guld- och
Platinamedlemmar)
• Värmlandsgreenfee på alla banor inom distriktet (alla medlemskategorier)
• två fria frukostgolftävlingar och två fria after work-golftävlingar
(Platinamedlemmar)
Mål 7
Att kontinuerligt stödja och följa upp kommittéernas arbete med syftet att
erbjuda kommittéledamöterna dialog med styrelsen
Måluppfyllelse – god
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Styrelsen genomför årligen två möten med kommittéernas ordförande. Förutom
vid dessa möten finns obegränsade möjligheter att höra av sig till styrelsen i
olika frågor. I varje ordförandebrev uppmanar Tage Nordkvist alla att när som
helst och i vilken fråga som helst höra av sig för dialog. Gensvaret är dock
mycket litet.
Mål 8
Att arrangera frukostgolf för Platinamedlemmarna vid fyra tillfällen under
säsongen.
Måluppfyllelse – god
Fyra tillfällen för platinamedlemmar att spela golf tillsammans och inta enklare
måltid har arrangerats. Liksom under 2017 är att två frukostarrangemang har
bytts ut mot ”after work” vilket har uppskattats av platinamedlemmarna.
Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett stort tack till alla som, på ett eller annat
sätt, bidragit till att Kils GK har en kvalitativt god verksamhet med stabil
ekonomi.

2. Den övergripande dagliga verksamheten – Ingrid Berndtsson
Mål 1
Att som operativt ansvarig säkerställa att styrelsen- och årsmötesbeslut
verkställs
Måluppfyllelse: målet uppfyllt. Se protokoll från styrelsens möten under året.
Mål 2
Att hantera klubbens ekonomi utifrån vårmötes- och styrelsebeslut
Måluppfyllelse: målet uppfyllt. Se protokoll från styrelsens möten under året.
Mål 3
Att ansvara för driften av klubben och anläggningen
Måluppfyllelse: målet uppfyllt. Se protokoll från styrelsens möten under året.
Mål 4
Att utveckla ledarskapet inom personalgruppen
Måluppfyllelse: målet uppfyllt. Utveckling pågår hela tiden.
Mål 5
Att vara behjälplig och rådgivande till kommittéerna
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Klubbchefen har deltagit i kommittémöten.
Utbildning i GIT har anordnats.
Mål 6
Att arbeta operativt i sponsorskommittén
Måluppfyllelse: målet uppfyllt.
Klubbchefen har varit behjälplig till Hans och Magnus arbete med
sponsorsfrågor.
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Mål 7
Att rapportera alla styrelsesammankomster till SISU Idrottsutbildarna
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt

3.

Bankommittén – Cermit Bäcklund
Mål 1
Att Kils GK:s bana ska vara den bästa golfbanan i Värmland
Måluppfyllelse: Osäkert om måluppfyllelse föreligger eftersom upplevelsen av
en golfbana är ytterst subjektiv.
Under 2018 hade vi problem med extrem torka. Trots att vi, inledningsvis, hade
problem med bevattningsanläggningen lyckades vi hålla en, enligt vår
bedömning, acceptabel bana under större delen av säsongen.
Mål 2
Att ha ett helhetsperspektiv på utvecklingen och driften av anläggningen
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt
Banan är en del av klubbens anläggning som tillsammans med klubbhus,
verkstad, Stallet, förrådsbyggnaden, uthyrningsstugorna, bevattningsanläggningen mm utgör helheten. För att skapa ett hanterbart helhetsperspektiv där
ingen del av verksamheten får fallera arbetar vi med olika ansvarsområden.
Banskötseln är naturligtvis det prioriterade huvudområdet men även de andra
områdena kräver underhåll. Under året har därför en hel del insatser lagts på
klubbhuset med olika underhålls- och reparationsarbeten. Till exempel har
klubbhuset målats om utvändigt liksom personalutrymmena i Stallet. Vidare har
uthyrningsstugorna målats om utvändigt.
Mål 3
Att ansvara för att miljöhänsyn genomsyrar arbetet
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt
Kils GK arbetar enbart med miljöcertifierade produkter som t ex gödselmedel
och medel för besprutning mot sjukdomar på gräset. Planenligt arbetar klubben
också för utbyte av redskap och fordon som drivs av fossila bränslen mot
eldrivna. Ett exempel på detta är att ett hyresavtal omfattande fyra eldrivna
golfbilar tecknades under våren 2018. Bilarna användes under hela säsongen
och är ett första tydligt led i utfasningen av fossildrivna fordon i klubben.
Mål 4
Att tillvarata medlemmarnas synpunkter på banutvecklingen
Måluppfyllelse: målet uppfyllt.
Banutvecklingsprocessen är kontinuerligt pågående och under 2018 har
inkommit förslag om säkrare gångväg från röd tee på hål nr 17. Bra skiss över
hur en säkrare gångväg har tillställts bankommittén och kommittén kommer att
se över hur arbetet ska kunna genomföras samt till vilken kostnad.
Mål nr 5
Att samordna förslag till utveckling av banans layout och tillsammans
med greenkeeper och handicapkommittén arbeta med att anpassa hålens
svårighetsgrad med att utjämna de båda slingornas indexreglering
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Måluppfyllelse: Målet uppfyllt.
Arbetet på hål nummer 11 gjordes klart under säsongen 2018.
Mål 6
Att, som komplement till banpersonalen, engagera medlemmar i
hålvärdsarbetslag, bunkerlag och arbetslag för speciella arbeten
Måluppfyllelse: målet uppfyllt.
Arbete i olika arbetslag har fungerat bra och bl a har arbete utförts med
slutfinishen på hål nr 11 och det har genomförts röjningsarbeten mellan hål 15
och Nilsbyvägen. Ny ansvarig för bunkergruppen, Lars-Erik Sundström, har
rekryterats. Bunkergruppen har arbetat kontinuerligt med skicket på bunkrarna
men varit ett arbete som starkt försvårats av den torra väderleken.
Mål 7
Att tillsammans med hålvärdssamordnaren diskutera och besluta om
arbeten som kan utföras av hålvärdsarbetslagen
Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.
Några sådana diskussioner har inte förekommit.
Mål 8
Att, tillsammans med hålvärdssamordnaren och banchefen, planera
städdagarna
Måluppfyllelse: målet uppfyllt
Vårens städdagar planerades med deltagande enligt målbeskrivningen.
Mål 9
Att bygga om utslagsplatsen på hål nr fyra
Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.
Flera samverkande orsaker (väderleken, att de ditforslade jordmassorna
behöver ”sätta sig” innan slutarbetet utförs etc) har bidragit till att arbetet inte
slutförts under 2018. Arbetet kommer att utföras under 2019 med målsättningen
att den nya utslagsplatsen ska kunna tas i bruk i början av augusti.
Mål 10
Att åtgärda bevattningen på hål nr sex och 16
Måluppfyllelse: Målet ej helt uppfyllt.
Återigen var det den torra väderleken som satte käppar i hjulen genom att
tekniska problem med bevattningsanläggningen uppkom under säsongen.
Exempel på dessa problem var pumphaveri vid Fryken och trasiga
matarledningar (styrkablar) i marken. Särskilt felsökningen för att finna var
kabelproblemen fanns var tidsödande.
Mål 11
Att genomföra nödvändiga arbeten på hål nr 11 för att öka säkerheten och
göra hålet mera lättspelat för ökat speltempo
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt.
Arbetet utfördes under senvintern/våren 2018. För att ytterligare underlätta hålet
och ge förutsättningar för ökat speltempo kommer fairway, under 2019, att
klippas upp mot den främre utslagsplatsen.
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Mål 12
Att höja standarden på klubbhusområdet
Måluppfyllelse: målet uppfyllt.
Renovering och asfaltering av infarten, parkeringen och delar av klubbhusområdet har genomförts under 2018.
Mål 13
Att hålla transportvägarna fria från ojämnheter och vegetation
Måluppfyllelse: målet ej helt uppfyllt.
I valet av skötsel- och arbetsprioriteringar har inte detta mål prioriterats fullt ut
med följden att alla transportvägar inte nått optimal standard.
Mål 14
Att förse Agneta Hultin Karlsson med material för att hemsidan ska vara
maximalt informativ
Måluppfyllelse: målet uppfyllt.
Kontinuerlig rapportering har skett.
Mål 15
Att rapportera kommitténs alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna
Måluppfyllelse: målet ej uppfyllt.
Tyvärr har ingen rapportering skett.

4.

Sponsorkommittén
Målet för införsäljningen av sponsring för 2018 sattes till 750 000,-. Sin vana
trogen överträffade kommittén det satta målet; intäkten blev 765 000,-.
Som tidigare meddelats har sponsorkommittén avgått och därför har ingen
redovisning kunnat inhämtas till denna verksamhetsberättelse.
Sponsorintäkterna är en viktig inkomstkälla för vår klubb men tyvärr blir
införsäljningsarbetet allt svårare år för år. I detta arbete har vi alla ett stort
ansvar för att tipsa klubbchefen om olika möjligheter till sponsring och om det
finns medlemmar som har goda idéer om hur sponsorinförsäljningen bör/ska
organiseras tar klubbchefen tacksamt emot alla förslag.
Styrelsen vill i sammanhanget framföra ett stort och hjärtligt tack till deltagarna i
den avgångna sponsorkommittén.

5.

Damkommittén – Monica Johansson
Mål 1
Att, locka många golfande damer till våra golfarrangemang för att utveckla
golfspelet genom social samvaro för utveckling av sitt golfspel.
Måluppfyllelse: Det har varit 76 golfdamer som deltagit vid någon av våra
tisdagstävlingar och i snitt 32 golfdamer vid varje tisdag.
Årets hemliga golfresa, en solig tisdag i juni, gick till Lundsbrunns golfklubb.
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Mål 2
Att, arrangera en upptaktsträff en vårkväll för att informera om kommande
säsong och tävlingsprogram
Måluppfyllelse: Nytt för i år var att upptaktsträffen hölls en söndag då det var
tänkt att det skulle vara en nio håls tävling som en del i upptaktsträffen. Men
pga. att banan ännu inte var öppen fick vi ställa in golftävlingen. Damkommittén
informerade om kommande golfsäsong och delade ut tävlingsprogram.
Klädbutiken Lavendel (en av våra sponsorer) höll modevisning.
Mål 3
Att, ”Tisdagsgolfen” ska vara varierande med olika tävlingsformer
Måluppfyllelse: Våra tävlingar har varit Vsp, lottade singel- och lagtävlingar och
spelformerna har varit Bäst Boll, Irish greensome, Foursome, Sramble och
poäng boggi. Vi har genomfört 22 golftävlingar.
Mål 4
Att, under våren arrangera en dag, på en lördag, för en 18 håls tävling, och
provning av mousserande vin
Måluppfyllelse: I början av juni arrangerades en 18 håls tävling, Sramble, med
efterföljande vinprovning som Kerstin Almqvist höll i.
Mål 5
Att erbjuda träning för damer vid några tillfällen under säsongen med
golfklubbens pro
Måluppfyllelse: Vår pro, Hans Ericsson, anordnade närspelsträning för våra
golfdamer vid fyra tillfällen, på onsdagar, i grupper om 8-10 personer.
Grupperna fylldes och det var väldigt uppskattat.
Mål 6
Att, anordna prisutdelningar i anslutning till tisdagsgolfen och som
säsongsavslutning anordna en tävling en lördag med prisutdelning och
middag. Och att arrangera en tävling på söndagen efter
säsongsavslutningen, Tio små birdies, då de tio som spelat flest
tisdagstävlingar under säsongen får delta.
Måluppfyllelse: Vi har haft två prisutdelningar i anslutning till tisdagstävling. I
startavgiften ingick då mat som vi åt gemensamt på golfrestaurangen under
prisutdelningen.
Lördagen den 22 september hade vi avslutning av golfsäsongen med
prisutdelning, 40 golfdamer deltog.
Söndagen den 23 september spelades 10 små birdies.
Mål 7
Att upprätta en budget och föra en ekonomisk bokföring som inte belastar
golfklubben.
Måluppfyllelse: Alla timmar rapporteras under hösten.

Verksamhetsberättelse Kils GK 2018

Sida 9

Mål 8
Att, rapportera alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna.
Måluppfyllelse: Alla timmar rapporteras under hösten.

6.

Juniorkommittén
Under året har ingen fungerande juniorkommitté funnits i vår klubb. Skälet tiill
detta är att vi, trots ihärdiga försök, inte kunnat rekrytera personer som vill
arbeta i kommittén. Hör av dig till kansliet om du är intresserad av att delta i den
viktigaste delen av vår verksamhet. Det finns inget krav på att du ska vara en
”överdängare” i att hantera klubba och boll. Intresse och engagemang för barn
och ungdomar är viktigast.
Vår pro Hans Ericsson har bedrivit verksamhet i den omfattning han har kunnat.
Hans redovisning kan du läsa här…
Under 2018 har juniorverksamheten gjort en omstart på Kils golfklubb.
Vi har under säsongen haft en uppstartsdag med korvgrillning samt träning på
olika stationer.
Juniorerna (9-21 år) har tränat 2 gånger/vecka, 2 timmar/gång under vår och
höst. Under sommarlovet tränade juniorerna 3 gånger/vecka och 2 timmar/gång
samt spel på eftermiddagen för de som kunnat. Totalt har 20 ungdomar deltagit
i juniorträningen.
Under va 26 hade vi ett fyradagarsläger för juniorerna med både spel och
träning. Lägret avslutades med tävlingen Teen Cup. Det var 13 barn som deltog
i lägret.
Golfkul (5-8 år) startades upp och de har tränat och lekt golf vid totalt 10
tillfällen. Träningen har varit ett mycket roligt inslag där knattarna har provat golf
under lekfulla former. Totalt har 17 barn deltagit i Golfkul.
Säsongen avslutades med en junioravslutning med korvgrillning, lagövningar
och spel. Många glada miner trots det kyliga vädret.
Vi har under året försökt få våra juniorer att tävla på distriktsnivå Teen Tour
(Värmlandstouren) och det är några som har provat på detta, vilket vi, från
tränarhåll, tycker är kul. Det har varit 7 juniorer som tävlat på denna nivå under
året. Extra roligt är att Kils Golfklubb fick en totalseger i Värmland order of merit
genom Hampus Ericsson.
Under året har vi försökt få igång juniorledare genom att vi erbjöd vuxenträning
vi några tillfällen. Detta har burit lite frukt då vi under våren 2019 har 4 st som
skall gå ledarutbildningen GL1.
Nu ser vi fram emot 2019 med fler juniorer och ”golfkulare” hos oss.

7.

Seniorkommittén – Jan Karlsson
Mål 1
Att samla till möten för planering, genomförande och uppföljning av
verksamheten.
Måluppfyllelse: fyra protokollförda möten har genomförts.
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Mål 2
Att följa upp det ekonomiska utfallet vid seniorkommitténs tävlingar och
klubbaktiviteter.
Måluppfyllelse: ekonomiska utfallet upprättat.
Mål 3
Att fastställa 2018 års spelprogram för seniorverksamheten
Måluppfyllelse: spelprogram fastställt.
Mål 4
Att kontinuerligt följa upp och göra nödvändiga justeringar av seniorernas
tävlingsstatuter
Måluppfyllelse: statuterna har justerats.
Mål 5
Att genomföra Torsdagsgolfen, Eftersäsongsgolfen, matchen Kil-Billerud
samt 94-trofén
Måluppfyllelse: genomfört.
Mål 6
Att arrangera och planera matchspelsserien för Kils GK:s seniorer, H50+
samt D50+
Måluppfyllelse: genomfört.
Mål 7
Att utse ansvarig samordnare/lagledare till serietävlingarna MSV H65+ och
MSV H75+
Måluppfyllelse: genomfört
Mål 8
Att bistå vid genomförande av tävlingarna Värmlandsserien H50+ och
D50+ samt Kilsslaget
Måluppfyllelse: Värmlandsserien H50+ och D50+ har genomförts. Kilsslaget
utgick på grund av för få anmälningar.
Mål 9
Att samarbeta vid partävlingen Tredagars
Måluppfyllelse: genomfört.
Mål 10
Att samverka vid genomförande av golftävlingar som Tävlingskommittén
har ansvaret för
Måluppfyllelse: vi har bistått Tävlingskommittén vid större tävlingar.
Mål 11
Att aktivt medverka till att tävlingar förläggs till Kil för att stärka klubbens
intäkter
Måluppfyllelse: genomfört. Samtliga Värmlandsklubbar fick inbjudan till
Eftersäsongsgolfen
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Mål 12
Att förse Agneta Hultin Karlsson material som ska publiceras på
hemsidan
Måluppfyllelse: hemsidan uppdateras kontinuerligt
Mål 13
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna i
Värmland
Måluppfyllelse: fullgjort.

8.

KH-golfen – Linus Alfredsson
Mål 1
Att erbjuda herrgolfarna en bra tävling på onsdagar
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Onsdagsgolf har spelats under 19 onsdagar med
totalt 894 startande under säsongen 2018. Snitt per tävling: 47 startande. Drygt
14 000 hål har spelats.
Mål 2
Att fortsatt ha god ekonomi för prispengar under tävlingar i allmänhet och
för avslutningstävlingen i synnerhet
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt.
Priser har delats ut efter varje onsdag och det fanns även en bra slant kvar till
finalen. För att få ett så bra prisbord som möjligt under finalen har Mats Hultman
(Hultman AB) och Hans Ericsson vår klubbpro sponsrat detta.
Mål 3
Att förnya och experimentera med tävlingsformer några gånger under
säsongen
Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.
Efter säsongen 2017 framkom kritik mot att tävlingsformerna varierades. Av den
anledningen har det enbart spelats slag-, slaggolf och poängbogey.
Mål 4
Att arbeta för att öka antalet deltagare i onsdagstävlingarna
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Deltagarantalet var högre under 2018 jämfört
med 2017.
Mål 5
Att förse Agneta Hultin Karlsson med material som ska publiceras på
hemsidan
Måluppfyllelse: målet uppfyllt
KH-golfen publicerar själv kontinuerligt resultat efter varje tävling på sin sida på
hemsidan.
Mål 6
Att genom ett positivt ekonomiskt netto, efter säsongens slut, bidra till att
klubbens intäkter stärks
Måluppfyllelse: Målet nått.
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Kommittén har bidragit med ett positivt ”koncerntillskott”.
Mål 7
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna
Måluppfyllelse: Målet inte uppfyllt.
Inga bidragsberättigade sammankomster har genomförts.
Säsongen 2017 var ett bra år för KH-golfen med stort deltagande. Då detta var
första året för samtliga i kommittén är vi väldigt nöjda och ser fram emot 2018.
Vi i kommittén vill även rikta ett stort tack till Ninni, Tomas och Mona som hjälpt
oss mycket under säsongen.

9.

Regel- och handicapkommittén – Tomas Mogren
Kommitténs mål enligt verksamhetsplanen för 2018
• att utarbeta och anpassa policies för handicapförändringar i takt med ev
förändringar av bestämmelser
• att informera medlemmar om nyheter inom handicapreglerna genom
informationskampanjer på hemsidan
• att genomföra årsrevision av klubbens medlemmars handicap
• att behandla uppkomna revisionsärenden för att anpassa handicap till
aktuell spelstandard vid tex sjukdom eller långvarig bortavaro
• att ansvara för hålens indexering
• att förse Agneta Hultin Karlsson material som ska publiceras på hemsidan
• att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna.
Kommitténs redovisning av måluppfyllelsen
Kommittén har bestått av Cermit Bäcklund, Peter Wretman och Tomas Mogren.
I väntan på det nya hcp systemet som börjar gälla från 1 jan 2020 har
kommittén gjort det ”ganska lätt” för sig genom att välja nuvarande systems
automatiska höjningar.
Med tanke på fjolårssäsongens väder och extrema rull på fairway gentemot
normalt så har många lyckats sänka sig under dessa förhållanden. Därför har vi
inte gjort några enskilda sänkningar av hcp då vi ej kan förutsätta att det blir
samma goda förhållanden i år.
På regelsidan har vi haft en allmän översyn av markeringar på banan och bistått
olika domare till de tävlingar där de översett spelet.
En regelvandring företogs också på försäsongen med ett 15 tal deltagare. Vi
hoppas på större medverkan i vår då vi kommer att gå igenom de nya
golfreglerna. Under hösten och vintern har Peter Wretman och Tomas Mogren
varit på VGDF:s regelkurs om de nya reglerna.
Arbete pågår för fullt med att författa nya Lokala Regler samt att förbereda
vårens regelvandringar.
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10. Tävlingskommittén – Peter Wretman
Mål nr 1
Att fortsatt utveckla tävlingskommitténs organisation och arbetsformer
Måluppfyllelse:
Kommittén består av följande personer: Peter Wretman, Ninni Berndtsson,
Tomas Mogren, Mona Mogren, Viljo Larsson, Greger Norlin, Jan-Ove Ericsson,
Mikael Borgman, Reimond Sundström och Malin Nyqvist.
Mål nr 2
Att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmar och
gästande golfspelare
Måluppfyllelse:
Golfens Dag genomfördes 26 maj där icke golfare kunde prova på golfspelets
olika delar. Genomfört femdagarsgolfen och ytterligare åtta öppna tävlingar.
Golfstore Masters, Krögargolfen, Höstepilogen. Ekebygolfen by Nordic Choice,
Golfhäftet Trophy, Golfresan on Tour, Golf&Culture och VGDF deltävling Order
of Merit.
Mål nr 3
Att verka för ökat deltagande i klubbens tävlingar
Måluppfyllelse:
Under året har cirka 1 510 golfare deltagit i de tävlingar som kommittén
arrangerat. Av dessa hade Femdagars cirka 630 deltagare, Kils GK KM singel
57 och mixed 28 deltagare. VGDF Order of Merit 47 och övriga tävlingar
tillsammans cirka 750 deltagare.
Mål nr 4
Att erbjuda tävlingar som kan passa golfspelare i alla åldrar av båda
könen och såväl nybörjare som mer etablerade spelare
Måluppfyllelse:
Vi har genomfört några tävlingar med olika spelsätt bl a Nybörjargolfen som en
”prova på golftävling”, Krögargolfen 2-manna lagtävling scramble och
Höstepilogen 4-manna lagtävling scramble. KM genomförts både i singel och
mixed.
Mål nr 5
Att inför varje tävlingstillfälle marknadsföra tävlingen på hemsidans
startsida
Måluppfyllelse:
Tävlingarna marknadsfördes på klubbens anslagstavla, hemsidan och genom
mail till medlemmar.
Mål nr 6
Att genomföra Femdagarsgolfen
Måluppfyllelse:
Femdagarsgolfen genomfördes 1 - 4 juli. Cirka 630 deltagare under de fyra
tävlingsdagarna.
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Mål nr 7
Att genomföra KM
Måluppfyllelse:
KM Singel och KM Foursome Mixed har genomförts med 85 deltagare. I KM
singel prövades även en handikapp-klass. Fortfarande relativt lågt deltagande
men vi tar nya tag och försöker se hur vi kan attrahera fler nästa år.
Mål nr 8
Att genomföra Ekebygolfen by Nordic Choice
Måluppfyllelse:
Ekebygolfen genomfördes med 144 deltagande.
Mål nr 9
Att genomföra ytterligare minst sex klubbtävlingar med varierande speloch tävlingsformer både singel-, par- och lagtävlingar
Måluppfyllelse:
Genomfört ytterligare sju klubbtävlingar med cirka 650 deltagare. Förutom
Nybörjargolf, Golfstore Masters, Krögargolfen och Höstepilogen arrangerades
Golfhäftet Trophy, Golf & Culture samt VGDF deltävling Order of Merit.
Mål nr 10
Att erbjuda företag att sponsra någon eller några tävlingar
Måluppfyllelse:
Golfstore, Golf & Culture och Kils Golfrestaurang har sponsrat egna tävlingar.
Dessutom har vi arrangerat golftävlingar för de stora golfföretagen Golfhäftet
och Golfresan. Företag har även sponsrat tävlingar genom bidrag till
prisborden.
Mål nr 11
Att vid behov samverka med övriga kommittéer angående arrangerande
av tävlingar
Måluppfyllelse:
Samverkan har i viss utsträckning skett i samband med femdagarsgolfen.
Mål nr 12
Att genom positivt ekonomiskt netto efter säsongens slut bidra till att
klubbens intäkter stärks
Måluppfyllelse:
Under året uppgick tävlingsintäkterna till 163 tkr och nettobidraget uppgick till
83 tkr.
Mål nr 13
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna
Måluppfyllelse:
Vi har rapporterat sammankomsterna till SISU.
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11. Informations- och kommunikationskommittén
Agneta Hultin Karlsson
Mål nr 1
Att med olika uttrycksformer se till att Kils GK presenteras på ett sådant
sätt att de positivt bidrar till klubbens utveckling
Måluppfyllelse – god
•

•
•
•
•
•

Kils GK deltar sedan 2017 i ”Golf i IDA-projektet”, vilket är ett samarbete
mellan norska och svenska golfklubbar för att öka strömmen av golfspelare
över gränsen. Syftet för Kils GK är främst att öka andelen greenfeegäster
samt få gratis marknadsföringsmaterial. 2018 togs, via projektet, en 4-sidig
bilaga fram, med en kort presentation av varje klubb. Bilagan skickades med
Svensk Golf 15 maj och Norsk Golf 23 maj. I Sverige kom bilagan med till
Värmland och Örebro län, totalt ca 12 000 hushåll. I Norge kom den med till
Hedmark, Østfold, Sør Trøndelag och Nord Trøndelag, totalt ca 10 400
hushåll.
Presentation av Kils GK på Visit Värmland hemsida.
Presentation av Kils GK i Golfpärlor.
Information om klubbens nybörjarutbildning har delats ut till adressater i
centrala Kil.
Golfens dag arrangerades den 26 maj med ett digert program, bland annat
prova på golf samt prova spela banan 5-hålstävling.
Uppdatering av hemsidans Bildgalleri sker kontinuerligt.

Mål nr 2
Att kontinuerligt säkerställa att klubbens information är aktuell, saklig och
presenteras på ett lättillgängligt sätt
Måluppfyllelse – god
•
•
•

Tre stycken ordförandebrev har publicerats på kilsgk.se samt skickats ut till
alla medlemmar via e-post.
Protokollen från vår- och höstmöte har publicerats på kilsgk.se
Informationen på kilsgk.se har varit saklig och presenterats på ett
lättillgängligt sätt

Mål nr 3
Att utgöra klubbens samordnande funktion gällande externa informationsoch kommunikationsfrågor
Måluppfyllelse – god
•

•

Informations- och kommunikationskommittén har kontaktat berörda
personer/kommittéer/personal för att säkerställa att de i god tid informerar
kommittén om händelser som är av intresse för klubbens medlemmar och
gäster.
Kommittén har klargjort för berörda att kommittén ansvarar för
informationsfrågor.
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Mål nr 4
Att i informations- och kommunikationsfrågor vara en servicefunktion för
klubbchef, styrelse, kommittéer, personal samt medlemmar
Måluppfyllelse – god
•

Informations- och kommunikationskommittén har under verksamhetsåret varit
en servicefunktion för klubbchefen, styrelsen och kommittérna genom att, vid
behov, kommunicera ut deras önskade information via lämpliga kanaler så
som Facebook, e-post, post och kilsgk.se.
Mål nr 5
Att hantera klubbens hemsida
Måluppfyllelse – god

•

Klubbens hemsida har uppdaterats kontinuerligt.
Mål nr 5
Att hantera klubbens Facebooksida
Måluppfyllelse – god

•

Klubbens Facebooksida har uppdaterats kontinuerligt.
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