
 

 

Verksamhetsberättelser 2022 
Senior kommittén 
 
Årets säsong startade 6 april med Vårträffen. Ulf Ojala hade genomgång av regler utomhus. 
Därefter kaffe och god fralla i hotellet för ca. 30 deltagare. 
Seniorgolfens tävlingar startade 4 maj Det har varit 18 tävlingar med 468 startande.  
Den 7 Juni var det klubbmatch i Lidköping, endast 8 st. från Ekarna och 24 aug. Lidköping 
hemma 14 deltagare från Lidköping. 
Utflykt. Den 27 juli åkte 25 deltagare till Kobergs GK. 
Arbetslaget har varit igång från maj till juli och ett par gånger på hösten. På grund av olika 
orsaker har deltagare minskat. 
Avslutning. Det bjöds på lunch på Vår-och Höst avslutningarna. 
Birdietävling: Vinnare i Herrklassen Kent Andersson 
Dick Nilsson har gjort 1 eagel och 1 HIO. 
Dam-klassen Irene Andersson 
Målet har varit att ha en mixad och social verksamhet 
med varierat utbud 
Ansvariga för årets verksamhet; Gun Johansson ordf. 

Damkommittén 

Damkommittén har haft sju protokollförda möten under året samt några arbetsmöten inför 
avslutningarna och Damsvingen.   

Säsongen inleddes i mitten av februari med att vi hade stående veckotid för träning i 
golfsimulatorn fram till slutet på mars.  

I år kunde vi genomföra vår upptakt på vanligt sätt den 29 mars med träff i klubbhuset med 
information och mat. Vi inledde med att vår klubbdomare Ulf Ojala gav oss en bra 
genomgång av de vanligaste golfreglerna ute på vårt övningsområde. Jättebra!   

Den 1 maj ordnade vi en träningsdag för damer med vår pro Johan Klubb. Vi ordnade även 
en gemensam golfresa till Uddevalla GK över dagen lördag 14 maj som tyvärr inte kunde 
genomföras på grund av för svagt intresse.  

Våra Tisdagstävlingar var planerade att starta den 5 april men beroende på vädret och stängd 
bana fick de två första tävlingarna ställas in och premiären blev den 19 april. Det blev ändå 10 
tävlingar innan våravslutningen 28 juni. Våravslutningen spelade vi Apelsinbollen över 9 hål, 
åt gemensamt i klubbhuset och hade prisutdelning för vårens tävlingar. Efter 
semesteruppehållet startade Tisdagsgolfen upp igen 9 aug och det blev fyra tävlingar innan vi 
hade säsongs-avslutningen den 6 sep med 1-2-3-tävling, mat och prisutdelningar.  



Vår stora damtävling Damsvingen (som vi anordnade för femte året i rad) spelade vi lördag 18 
juni med shotgunstart. Det var 50 damer som deltog och det var en härlig syn att se så många 
damer samlade efter avslutad runda! Även detta år hade vi fina priser skänkta av våra lokala 
sponsorer! 

Matchspel anordnade vi i Dampar-cupen och Damcuperna med A-, B- och Looser-cup och 
även damernas Eclectic vilka alla spelades under hela säsongen. 

I vårt Birdieträd har vi uppmärksammat alla duktiga damer som gjort birdie under tävling 
under året. Det blev en rejäl fågelflock!  

I likhet med tidigare år har vi varit aktiva i vår Facebook-grupp EkGolfDamerna och jobbar 
för att alla medlemsdamer som vill och har Fb ansluter sig till den. Vi är just nu 99 
medlemmar i gruppen och det får gärna bli fler. 

Det har varit ett högt deltagande från vår klubb på tävlingarna som Old Ladies anordnat under 
säsongen. Dessutom har flera av våra damer deltagit i Ladies Tour som anordnas av VGFs 
damkommitté. På samtliga fem tävlingar har Ekarnas GK funnits med i startfältet. Jättekul att 
våra EkDamer är ute och visar upp vår klubb runt om i distriktet! 

Slutligen med banan stängd och i väntan på våren och nästa säsong, kommer alla EkDamer 
ges tillfälle att träna sin mentala styrka tillsammans med coachen Thomas Viksberg under tre 
föreläsningar. Det är genom att RF-SISU bekostar det som vi har fått möjligheten att erbjuda 
detta. Första tillfället är på måndag 21 nov och det andra är måndag 5 dec. Avslutande tredje 
tillfället kommer bli till våren. Vi hoppas att vi blir många som vill komma för att lyssna och 
lära! 

Damkommittén tackar alla damer som deltagit under den här säsongen och hoppas att ni haft 
många trevliga rundor och haft roligt på våra tisdagstävlingar! 

/Damkommittén 2022 med ordf Lena Karlsson, Therese Bonander Persson, Helen Josefsson, 
Liselotte Egerzon, Ann Hedlund 

 

Herrkommittén 

Herrkommittén har i år bedrivit sin verksamhet med Måndagsgolfen och har även arrangerat 
en 2-manna scramble i matchspel ( Dubbeleken ). Som avslutningstävling har vi spelat Sista 
Chansen. 

Måndagsgolfen: Tävlingen har varit uppdelad i 2 klasser, klass 1 0 – 14,8 och klass 2 14,9 – 
36.  
Under året har spelats totalt 15 deltävlingar, 7 st. på våren och 8 st. på hösten. Totalt har det 
spelats 435 ronder, 223 på våren och 212 på hösten. I snitt har vi varit 29 st. per omgång. 
Många bra resultat har det blivit och resultatlistan är följande.  

Våren Klass 1   Klass 2 

1:a Stig Sahlin   1:a Benny Jensen 

2:a Conny Andersson  2:a Daniel Karlsson 



3:a Niklas Johansson  3:a Sune Karlsson 

Hösten Klass 1   Klass 2 

1:a Rune Kelvered   1:a Andras Juhasz 

2:a Kent Andersson   2:a Benny Jensen 

3:a Jan-Åke Sörliklev  2:a Kenneth Calestam 

3:a Dick Nilsson   2:a Lennart Johansson
  

Dubbeleken 2-manna scramble matchspel. I år begränsades antalet deltagande lag till 16 och 
vinnare blev Marcus Fransson ihop med Conny Andersson, 2: a Lars Persson ihop med 
Joakim Andersson och 3:a Lars Emanuelsson med Anders Bergqvist. 

Sista Chansen: Som avslutning på säsongen spelades tävlingen Sista Chansen och vid detta 
tillfälle delades även alla priser för årets tävlingar ut. Tävlingen lockade 34 deltagare med 
följande resultat.  

Klass 1 1:a    Niklas Johansson   Klass 2  1:a    Olle Steiner 

 2:a    Pontus Lundström   2:a    Dick Nilsson 

 3:a    Patrik Andersson   3:a    Kurt Claesson 

MÅL 

• Att minst ha ett snitt på 33 deltagare per omgång i måndagsgolfen. 

Herrkommittén tackar alla som deltagit under året och hoppas på nya trevliga möten 2023. 

/Patrik Andersson, ordf. 

Tävlingskommittén 

Deltagande: Kent Högberg, Ulf Ojala, Monica Ingemansson, Tiina Högberg 

Mål: Varierande tävlingar med spelformer som lockar fler deltagare. Få fler att spela tävling 
och fler att även välja singeltävlingar. Få fler nybörjare att börja tävla. 

Tävlingskommittén har ansvarat för årets tävlingsprogram och har under året haft totalt fyra 
sammankomster för att planera spelprogram och tävlingsledare. 

En förändring från föregående år var att Klubbens KM i Parspel utfördes på våren istället för, 
som brukligt, under sensommaren med ett något lägre deltagande än tidigare år bortsett från 
pandemiåren 2020–21 då det var inställt. 

Ekarnas GK fick i år äran att arrangera VGFs Teen Tour First samt Rookie Touren i början på 
Juni vilket var ett fint tillfälle att visa upp vår fina bana. En tävling som blev väl mottagen och 
väl utförd av alla inblandade. 



En summering av året är att samtliga av tävlingskommittén planerade tävlingar under året 
genomförts med totalt 1298 deltagare.  

En trend ses att det blivit färre som spelat tävlingar under året vilket går lite emot vårt mål 
men vi kopplar det till att många spelat golf under pandemiåren då det endast var golf som 
fick utföras med tävlingar och väljer nu därför bort golfen framför annat. 

Tävlingskommittén vill tacka alla som under året ställt upp som tävlingsledare och gjort det 
möjligt att genomföra tävlingarna. 

Tävlingskommittén 

Ungdomselitkommittén 

Kommittén har haft 4 protokollförda möten under säsong. Elitlaget har utöver det haft 
enskilda möten för planering och laguttagning inför seriespelet.  

För representationslaget var årets höjdpunkt nationella seriespelet div2 och där laget varit 
delaktigt i planeringen av banuppsättning och andra detaljer kring tävlingen. Träning har 
bedrivits på årsbasis med träning vintertid i studion och under säsong både på banan och 
övningsfältet. Laget valde även detta år att inte genomföra något träningsläger.  

Juniorträningar har bedrivits mellan april-oktober där träningarna varit förlagda i huvudsak på 
onsdagar. Sommargolfskolan med 23 deltagare genomfördes vecka 24 tillsammans med 
Stefan Göransson och personal som möjliggör ett nödvändigt energiintag. Ekorreträning har 
genomförts vid 8 tillfällen. Tyvärr så ser vi att deltagarantalet fortsätter att sjunka. Vi valde att 
även i år ställa in övriga läger som var tänkt att hållas på annan bana. Med facit i hand känner 
vi att det ändå var bra då vi i år haft färre deltagare som fortsatt över säsong. Den stora 
anledningen är att stommen i vår juniorverksamhet spelar ishockey och GIK har i år gjort en 
större satsning. Det samarbete mellan Koberg, Onsjö, Hörlycke och Onsjö som startades upp 
under året har fortsatt med lite färre deltagare från vår sida. Det är inte bara negativt för vi har 
3–4 spelare som tävlat mer frekvent på Teen Tour First vilket kan bero på att de fått prova på 
tävlandet i vårt samarbete.  

Medlemskommittén 

Medlemskommittén består av: 
Margaretha Högström, ordförande 
Peter Svensson  
Karin Lundborg 
Christer Johansson  
 
Under året har vi haft följande aktiviteter: 
- Kommittémöte har genomförts 
- Spel och träningsdag för nybörjare 2021 genomfördes den 1 maj med ett tiotal deltagare  
- Fyra fadderkvällar under våren med ca 10 deltagare per kväll. Under hösten hade vi tre 

fadderkvällar, men med lägre deltagande än på våren   
 
För medlemskommittén 
Margaretha Högström  
 



 

Bankommittén 

Bankommittén bestående av Niklas Sahlback, Christer Dorell och undertecknad har träffats 
vid sex tillfällen mellan februari och oktober. 
Vid samtliga träffar utom en har Jörgen Kraft också deltagit som banchef. 
Vi har fokuserat på följande: 
Ekonomi, att Jörgen har tillräckligt med personal och resurser Säkerheten på banan, 
fortfarande för många incidenter på 17e utslaget och även ettan. 
Visioner, utveckling ev. ombyggnad och förbättringar av banan för en bättre spelupplevelse. 
 
Karin Forssblad Månsson ordf. 
 

 

 

 


