
Årsblad Bredareds Golfklubb 2022 

Golf – Glädje – Gemenskap 

Golf, glädje och gemenskap är orden som sammanfattar Bredareds Golfklubb. Tillsammans strävar vi efter att vara 
en klubb för alla. En klubb där alla ska vara välkomna in i gemenskapen. Vi hälsar på varandra när vi ses och bjuder 
på ett leende. Spenderar du mycket tid på golfklubben lär du också känna många medlemmar.  

Information från kansliet – Nathalie  

Säsongen 2022 
Ännu en säsong har nu passerat. Denna säsong har vi fortsatt med utveckling av klubben. Vi har fått ett nytt 
kassasystem, Boxnet. Vi har börjat arbeta i GIT online i stället för GIT klienten, ett online baserat GIT som kan nås 
från alla datorer vilket är fantastiskt bra. Det finns fortfarande vissa delar som förbundet inte flyttat över till online 
versionen, men det allra mesta går att göra där. Vi har även fått en ny bollautomat, som vårt måndagsgäng har hjälpt 
till att bygga ett hus till. Nya bollautomaten startade vi i oktober månad.  
 
Detta år har vi kunnat ha tävlingar hela säsongen, till skillnad från förra året där det var mycket Covid-19 
restriktioner, vilket varit positivt.  
 
Gäster 
Under året har vi haft 4090 greenfee betalande gäster hos oss. Det kan dock vara samma gäst som varit här flera 
gånger då siffran visar antalet gästbokningar, inte antalet unika gäster. Men vi är såklart glada över att så många 
gäster vill komma hit och spela golf på vår fina bana. 
 
Klubbresor 
I år har vi haft 2 klubbresor. En till Golfpark Strelasund och en till Mar Menor i Spanien. Dessa släpptes på 
Klubbreseslaget 2021. 
 
Till nästa år släppte vi 2 klubbresor under Klubbreseslaget 2022. Dessa resor går till Schloss lüdersburg i Tyskland och 
till Abu Dhabi. Dessa är fulltecknade.  
 
Shopen 
I shopen har vi utökat med ett märke, Ping. Vi har sålt utrustning från Titleist, Wilson, Cobra och Ping under 
säsongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vinnare av vissa tävlingar under året: 
 

Kommittégolf  
Årets kommittégolf spelades i 3-manna lag och vinnare blev Anita Andersson, Annette Henriksson och Kjell 
Andersson. 
 
 

 30-års jubileum 
I år hade vi en tävling för att fira klubbens 30-års jubileum. Denna vanns av Håkan Henriksson.  
 
Årets vinnare, klubbmästerskap 
Herr Open    Petter Jääskö 
Dam Open   Lovis Joneryd 
Pojk   Lukas Magnusson 
D25   Josefin Behrman 
D40   Kine Natvik 
D50   Maria Engwall 
D60   Hannele Parkkinen 
D70   Britt-Mari Tillsten 
H25   Petter Jääskö 
H40   Anders Dinér 
H50   Emil Andersson 
H60   Göran Persson 
H70   Leif Gustavsson 



 
Beläggning bana under året 
 

 
 
 
Medlemskap 
År 2022 har fördelningen över medlemskapstyper varit enligt diagram nedan.  
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Ordförande - Lennart 

Hej alla goa medlemmar! 
Golfåret 2022 har varit bra för klubben och vi har fortsatt god ekonomi, vilket jag tycker är mycket viktigt. 
Banan har nog varit den bästa jag har varit med om genom åren och det beror på att vi har mycket kompetent 
banpersonal som vet hur man presenterar vår bana på bästa sätt. 
Vi har fått i gång den nya bollmaskinen och det blir ett lyft för klubben. 
Det är på gång med ny belysning på range och puttinggreen vilket är bra i dessa tider då energibesparande insatser 
behövs. 
 
Jag vill tacka alla frivilliga krafter som hjälper till i olika kommittéer och dylikt, ni är ovärderliga och utan er funkar 
inte föreningen. 
Nu ser vi framåt ett härligt golfår 2023. 
 
Lennart Gunneriusson  
Ordförande  
 

Klubb- och banchef - Magnus 

Vilket härligt golfår på klubben! 
 
Ett år med en bana i härlig kondition under hela golfsäsongen. När vintern var över hade vi greener som var fina från 
start vilket gjorde att vi direkt kunde jobba med finishen. Banpersonalen har kunnat vidhålla en bana av god kvalité 
hela säsongen och de har tacksamt tagit åt sig av lovorden från er golfare. Stort tack till dessa dedikerade 
Greenkeepers.  
Tidigt på våren fortsatte arbetet med att göra klart de nya tee´s 50 på hål 2 och 4. En åtgärd som vi prioriterat efter 
genomgång av vår medlemsundersökning Players First. De kunde öppnas en bit in i säsongen till mångas glädje. 
På våren inleddes även arbetet med bygget av det som kom att kallas bollhuset vilket huserar den nya 
bollautometen. Det fantastiska Måndagsgänget har lagt otaliga timmar på att bygga detta. Tusen tack för ert 
engagemang för klubbens bästa. Den nya bollautomaten blir ett lyft för Rangen och servicen. Till våren 2023 kommer 
den även att fyllas med helt nya bollar. 
På försommaren gick även den sedvanligt populära klubbresan till Tyskland. En fantastiskt lyckad resa med stålande 
väder och med den underbara gemenskapen tillsammans gör varje resa oförglömlig. Fullbokat även nästa år!  
Under säsongen har vi haft många tävlingar på klubben av olika karaktär.  Att tävla är inte det viktigaste för alla 
därav försöker vi hitta en balans mellan antalet tävlingar på klubben. 
Kansliet förtjänar en extra eloge för allt förändringsarbete vi gjort de senast två åren med nya system för vår service 
till kund. Det är nytt bokföringssystem, kassasystem, bokning av ställplatser, bollautomat system, simulatorgolf och 
dessutom görs golfens stora IT-system GIT om. Väldigt många förändringar för förbättring av servicen till golfaren. 
Tack för ert tålamod och driv till att skapa förbättringar. 
Vår Pro Pontus verksamhet är av högsta klass. Att vara med i hans träningsverksamhet och ta lektioner gör dig till en 
bättre golfare. Som Pontus själv säger, golfutveckling för alla hela livet.  
På sommaren hade vi vårt trivsamma Golfweekend. Vi hoppas på att än fler medlemmar bokar in denna helg i sin 
golfkalender nästa år och njuter av golfen, glädjen och gemenskapen som det bubblar av denna helg. 
Klubbens mästare korades under KM-helgen. Vi önskar att fler vill vara med denna helg och mäta sin golf mot de 
bästa i klubben i de olika klasserna.  
Under hösten har vi haft många dagar med bra golfväder vilket gjort att det varit mycket spel långt in på hösten. Det 
har resulterat i att vi i år har slagit nytt rekord i greenfee-intäkter. Mycket glädjande. 
Nu på hösten har det varit mycket tankar om hur det ekonomiska läget kommer se ut i Sverige 2023. Många faktorer 
visar på ett utmanande 2023 för oss alla. Därav har budgetarbetet varit extra klurigt.  
Nu väntar lite vintervila för att ladda batterierna för att sedan ta sig an ett nytt härligt år på klubben!  
 



Tränare - Pontus 

2022 är över och vi blickar bakåt till ännu ett händelserikt år.  
 
Utveckling av rangen har verkligen varit i fokus och även detta år, vi har färdigställt ett  
gräs-tee för lektioner framför studion. Vi har även med hjälp av måndagsgänget färdigställt vår nya bollmaskin. Det 
är ett grymt lyft som verkligen kommer hjälpa oss under 2023.  
Inför säsongsstart kommer vi även byta ut alla bollar till helt nya och fräscha.  
 
Lukas och jag har haft ett riktigt bra år tillsammans med er medlemmar, nya golfare och juniorer. Veckorna har varit 
fyllda med grupper, grönt kort, serielags träning och elitverksamhet. Och söndagarna med alla juniorer, allt från 6 år 
och upp till 21 år.  
 
Ni är alla grymma, summeringen av året kan bara vara positivt. Att få träffa er medlemmar som alltid bär fanan golf, 
glädje, gemenskap högt är för mig glädjen i mitt jobb. 
 
Vi vill rikta ett STORT tack till alla er som jag och Lukas fått äran att utbilda och träffa i år!  
 
Tack för ett toppenår! 
 
Pontus och Lukas 

Med vänliga hälsningar 
Pontus Bergstrand 

 

Kansli och marknad - Stefan 

Många tack! 
 
Ja, då har ytterligare ett golfår passerat. Återigen får vi skatta oss lyckliga då vi i nuläge har en förening som mår bra. 
Delar av detta kan naturligtvis hänvisas till pandemi-åren men vad som är särskilt glädjande är att vi har ökat våra 
intäkter på greenfee i år, vilket är fantastiskt kul. Stor orsak till detta är att vår bana haft en fantastisk kondition i år. 
Klart bäst under de 5 åren jag har varit anställd.  
 
När det gäller våra sponsorer så kan jag, tillsammans med klubben, skatta oss lyckliga. Den lojalitet och vilja ni har 
för att hjälpa oss att utveckla Bredareds GK, är oerhört glädjande. Utan er hade det varit svårt, för att inte säga 
omöjligt, att göra de satsningar vi gjort med bl.a. ny bollmaskin, nya bollar, nya mattor, simulatorgolf m.m.  
Som jag brukar säga på våra träffar är det så mycket mer jag hade velat göra för att tacka er och visa den 
uppskattning som klubben känner.  
Av den anledningen vill jag återigen påminna om att jag verkligen uppskattar om du som sponsor hör av dig till mig 
om det finns något jag kan bidra med för att t.ex. förgylla en företagsgolf eller en enskild runda du ska spela, med 
kund eller annan viktig person. Lova det! 
 
Min förhoppning är att under 2023 kunna sjösätta minst tre sponsorsträffar samt att också kunna bjuda in er till 
roliga events som arrangeras av andra partners. 
 
Nu tittar vi fram emot säsongen 2023 med tillförsikt. Visst finns det yttre hot såsom krig, virus och annat elände som 
ställer till det. Personligen har jag ändå gott hopp om ytterligare ett fint golfår. Min tro är att trots svåra tider så vill, 
och behöver man, sina fritidsintressen och vad är då bättre än en tidig morgonrunda i vår härliga miljö? 



 
Våra öppettider på kansliet är måndag-torsdag 09:00-16:00 under lågsäsong. Du kan också mejla på 
info@bredaredsgk.se så återkommer vi så fort som möjligt till dig. 
 
Ha de nu gott så syns vi till våren…om inte tidigare☺ 

Juniorkommittén 

Junioråret 2022 Höst 
 
Hej på er, 
 
Mats Frogstedt ordförande i juniorkommittén här. 
 
I skrivande stund är vi inne på andra veckan i november och för tillfället är det ett gråmulet väder med regn som 
hänger i luften. Men det är bara bita ihop, snart vänder det och vi går mot ljusare tider. 
Under hösten har ett drygt 50-tal tjejer och killar kämpat på med träningar.  
Pontus Bergstrand har som tidigare varit ansvarig för träningarna och till sin hjälp har han haft Lukas Magnusson. 
Sista veckan i september fick juniorerna avsluta hösten med en trevlig runda ute på banan.  
I efterdyningarna av Covid har det tyvärr inte blivit något organiserat tävlande under hösten heller, men vi håller 
tummarna att det lättar framöver. 
Angående träningstider o.s.v. för nästa år så kommer det framöver, liksom tidigare, informeras via hemsidan. 
 
Vi vill med detta tacka alla grymma juniorer för ännu ett fantastiskt år. 
Och passar samtidigt på att tacka alla på klubben samt föräldrar som på ett eller annat sätt engagerat sig i Bredareds 
GK´s framtid. 
 
Ha ett fortsatt bra 2022, vårda svingen under vintern och så ses vi med ett leende ute på klubben. 
 
Med dessa rader vill jag, Mattias Karlsson och Petter Hedihn tacka för vår tid i kommittén. 
Vi har under ca 10 års tid fått följa juniorerna på nära håll under både träningar, tävlingar, miniläger på klubben, 
träningsläger och Framtidståg med mera. 
Det har varit fantastiskt att få vara med och se utvecklingen på alla goa juniorer. 
Men allt har sin tid och nu är det alltså dags för oss lämna över till nya krafter. 
Markus Carlstrand kommer ta över som ordförande fr.o.m. våren -23. Och med hjälp av några nya föräldrar är vi 
övertygade om att juniorkommittén kommer fortsätta utvecklas tillsammans med klubben och dess fantastiska 
juniorer. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mats Frogstedt, Mattias Karlsson & Petter Hedihn  
 

Golfvärdar  

Detta år har vi, efter tider med pandemi, börjat ha golfvärdar igen. En golfvärd är en person som står vid första tee 
och hälsar spelarna välkomna. Golfvärden ser också till att spelarna håller sina starttider. Vi har inte haft detta varje 
lördag och söndag (som vi hade önskat) men några gånger i alla fall. Detta har varit väldigt positivt och omtyckt av 
både medlemmar och gäster.  
 
Golfvärdar är värdefullt för klubben. Så skulle du vilja vara golfvärd en lördag eller söndag, eller vill veta mer om vad 
det innebär, kontakta Margaretha Eksberg via mejl på margaretha@eksberg.se. 

mailto:info@bredaredsgk.se
mailto:margaretha@eksberg.se


 

Måndagsgänget  

Hej alla goa golfare. Vi är ett gäng som spelar golf men också jobbar några timmar varje måndag runt banan för att 
det skall bli så bra som möjligt för alla medlemmar. Vi har målat om papperskorgarna, byggt garage till rangebilen 
och plank till vårt förråd, rensat dammen på hål 2, fixat nya dragningar på viltstängslet, förberett för droppruta på 
hål 18. Vi har byggt vårt nya fina bollhus och målat avskärmningarna vid utslagsmattorna.  
 
Vi har varit ca 15–20 personer varje gång, i ur och skur. Ett måste är att ha kul och trivas, mycket tjöt och skratt. Har 
du lust att vara med kan du komma till klubben på måndagar kl. 8:30. 
 
Nu i vinter drar vi ris och eldar, renoverar de gamla slitna sofforna så de får en ny lyster, m.m.  
 
Har du frågor ring: 
Håkan Henriksson  0727–26 15 69 
Leif Gustavsson  0703–33 75 34  
 
Hälsningar Måndagsgänget 
Håkan 

Antikrundan 

Antikrundan 2022 
Antikrundan spelades i år för 16:e året i rad. Vi kunde nu återgå till normala förhållanden efter pandemiåren vilket 
bl. a innebar shotgunstart till allas belåtenhet. Vi spelade 18 torsdagar under säsongen och räknade de 8 bästa 
tävlingarna. Tävlingsformen är slaggolf och utöver nettoresultat har vi även bästa bruttoresultat samt birdietävling. 
Tävlingen är öppen för alla "gubbar" 60+. Vi hade i år totalt 77 deltagare och av dessa spelade 64 deltagare minst 8 
tävlingar. Genomsnittliga deltagandet var drygt 50 vid varje tävlingstillfälle. Spänningen var stor in i det sista. Till slut 
vann Bengt Johnsson nettotävlingen med ynka 1 slag före de 3 senaste årens segrare Kenneth Ridderstedt. 3:e 
platsen belades av Jan-Erik Andersson. Bruttoligan från tee 50 vanns av Göran Persson med Lennart Larsson och 
Sune Stigson på 2: a respektive 3:e plats. Från tee 42 var Sven Andersson överlägsen segrare följd av Bengt Johnsson 
och Anders Larsson. Flest birdies under säsongen producerade Sven Andersson tätt följd av Bengt Johnsson och 
Lennart Larsson. Högtidlig avslutning med 2-rätters middag och prisutdelning hade vi måndagen den 3 oktober hos 
Tom i restaurangen. 
 

Fyrkampen Herr  

Fyrkampen /20-manna herrar 
Efter 2 års pandemiuppehåll återupptogs denna populära tävling. 20 deltagare 65+ från vardera Alingsås Gk, Borås 
Gk, Ulricehamns Gk och Bredareds Gk träffas 4 gånger om året på respektive klubbar. Vi är alltså 80 deltagare vid 
varje tävling. De som deltar har kvalificerat sig genom resultaten från föregående Fyrkamp samt Antikrundan. Utöver 
individuella resultat där priser utgår till de 10 bästa har vi också en lagtävling där vi räknar de 18 bästa resultaten 
från respektive klubb. I år hamnade vi "Bredaredare" på 3:e plats. Segrade gjorde Ulricehamns Gk med Borås Gk på 
2: a plats och Alingsås Gk sist. 
 
  



Damkommitté  

 

               Hemliga Resan 2022 

 

 

 

 

 

 

Tack alla underbara darlingar” för er medverkan! 

Tänk redan i januari ses vi i Damkommittén för första gången. Då ska vi komma på kuliga tävlingar/träffar, ringa och 
boka Hemliga resor, Regelträff, men först börjar vi vår säsong tillsammans med er för vår… 

supertrevliga VÅRUPPTAKT. Ordf Nettan hälsade alla hjärtligt välkomna.                                                                                                          
Vi samtalade om säsongen som komma skall. Vi hade utlottningar, informerade om                                                                                                                                                                                             
förändringar eller nyheter på klubben.  Att kreditera dem som ligger oss varmt om                                                                           
hjärtat vill vi också. Som Tom, som alltid ställer upp för oss med kaffe, smörgåsar                                                                         
eller mat på våra träffar.  

Så vad har hänt under året då? 

Vi startade Årets onsdagarsträffar, (ojämna veckor) den 13/4 med Regelvandring.                                                                  
Birgitta Gunneriusson hade tillsammans med 25 talet damer rundvandring på några                                                                 
                          av klubbens golfhål, mycket uppskattat.   

Att kunna regler är alltid mycket användbart.  

Speciellt när man får tips om hur att använda dem till sin fördel.!  

 

HEMLIGA RESAN gick i år till Vara Bjertorps Golfklubb 2022-06-16. Se stora gruppbilden ovan. 

Tillsammans åkte vi mot hemligt mål på morgonen, man fick som vanligt gissa vart vi skulle. Endast en av oss ”valde” 
att ta egen bil i år!! Väl framme lyste solen från en blå himmel och förhoppningarna steg för att detta kunde bli bästa 
resan hittills.  Vi startade med en liten frukost tillsammans, uppvärmning på ranchen, putting green för den som ville. 
Nylottade bollar med förhoppningsvis någon ny rolig spelpartner för dagen. Därefter samlades vi i matsalen för 
välbehövlig lunch och något gott att dricka.  

Den som var bäst för dagen var Nina Kuoppala som inte bara 
vann,                                                                                                                                                                                                                                  
utan också spelade bästa Brutto. Bra jobbat.                                                                                                                                



Se ovan kort på samtliga damer.  

I bussen ”korades” fler vinnare av smaskiga priser. 

Säsongens tävlingar samt vinnaren.  Samtliga Singelvinnare fick också ett golfglas.                                                                                           
Datum, tävlingsnamn, (hur många anmälda) samt Vinnare.  

11/5 Putthjälpen (7 par) M Engwall/ A Georgson, 25/5 Snörgolf (24 st) Pernilla Sandell.                                                 
8/6 Bästis (12 par) Samuelsson/Widen. 16/6 Hemliga Resan (24) 1. Nina Kuoppala.                                                     
22/6 Inbjudna Damer. (27 st) A 1. Maria Engwall  B 1. Inger Wejedal Mark.  3/8 Yellow Lady (6 Par) P Olofsson/F Asp, 
12/8 Ladies Inv (22 lag) 1. C Bülow / Platenik. 17/8 Dubbelserve (19 st) Christina Helgesson. 30/8 Lekterapi  (18 st) 
Taina Springer.  14/9 Hinderbanan (16 st) Jennie Lyckelid. 17/9 Flaggtävlingen (31 st) Britt-Marie Kvist.  

I år snittade vi 23 deltagare/tävling. Av ovan 11 tävlingar och 15 möjliga vinnare så var 14 olika.                                                
Är det inte helt fantastiskt!  Så bra att alla kan känna, – vem som helst kan vinna. Oavsett ålder och handikapp, eller 
hur länge man spelat. 

Är det något ni skulle vilja delge eller tipsa oss i Damkommittén om så finns vår Förslagsholk i damernas                                
omkl rum. Lägg gärna en lapp där om det är något ni undrar eller om ni har konstruktiva idéer.     

På vår avslutningsdag koras också vinnaren i DAMERNAS CUP, som spelas som matchspel.                                                                                                                                                                                           
Matcherna bokas av spelarna själva och spelas under hela säsongen. I år deltog 32 damer.                                                   
Det blev många tuffa, roliga och spännande matcher. Vinnaren av Damernas Cup                                                                  
blev Lotta Brobjer i final mot Marita Hagman.         

I Andra chansen spelade vinnande Carola Bülow mot Bitten Kvist. 

 

På vårt fina Birdieträd i damernas omklädningsrum fanns det i år 179 st fåglar uppsatta. 
Hålen som det gjordes flest birdies på var hål 6, 31 st, nr 9, 24 st samt hål 15, 25 st. På 
hål 16 lyckades vi inte göra några birdies i år heller.                                                                                                  
Årets Birdiedam blev Maria Engwall med hela 25 st,                                                                                                        
tätt följd av Åsa Johansson 17st och Carola 13. 

Vi fortsatte även i år med nygamla” Bredaredstoppen – där man börjar säsongen med att                                            
lämna in sin första spelade 18 hålsrunda. Därefter lämnar man in hur många 10 eller                                                                  
18 hålsrundor man vill, där man tror sig förbättrat sina poäng/hål. Efter en rafflande säsong                                        
som inte avgjordes innan sista veckan, vann Carola Bülow 65 p före Maria Engwall 64 p  

  

Den 19 september avslutar vi vår fantastiska säsong med vår sista tävling för året FLAGGTÄVLINGEN 

Vi var 34 glada förväntansfulla damer till start denna dag. Man spelar banans par + sina handikapslag. När slagen är 
slut sätter man ner sin flagga. Den som kom minst långt blev i år Pernilla S, som uppmuntrades med en golflektion av 
vår PRO Pontus.  I år hålade Maria Engwall ut på hål på 18 med sitt sista slag och blev då 2a strax före /                           
         längre än 3an Christina Helgesson.     

Men den enda som hade slag kvar och som vann var Britt-Marie ”Bitten” Kvist. 
Vinnaren får staty samt det fina vandringspriset, där man får år och sitt namn 
ingraverat. 

Närmast hål under rundan. Hål 3 Sara Andersson.                                                              
Hål 6 Pia Olofsson. Hål 9 Hannele Parkkinen.                                                                              
Hål 12 Eva-Lena Samuelsson  



Efter att vi spelat klart, samlades alla för en välförtjänt middag som åtnöjts tillsammans. Därefter var det 
prisutdelning av dagens tävling samt av dem under säsongen genomförda. Se bild av många av årets ” Vinnare ” 
pristagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har Du ingen att spela och / eller träna med, be om tillgång till Facebook-gruppen Bredareds golfdamer,                             
där finns det alltid damer som är lite golfsugna. 

WALL OF FAME  

Vinnarna av Hemliga resan, Damernas Cup, Birdiedam och Flaggtävlingen finns att se på vår Wall of Fame, i 
damernas omklädningsrum över vårt Birdieträd. Där även en totallista på samtliga Birdiedamerna finns. 

 Bästa sättet att våga prova spela golf är att delta på våra tävlingar/aktiviteter.                                                                                
För även om vi tävlar så är det alltid med glimten i ögat. Samtidigt som det är väldigt lärorikt.                                                 
Extra roligt är det när damer som tidigare inte varit med på våra aktiviteter kommer. Är det något vi verkligen 
brinner för, så är det att alla ska kännas sig välkomna att delta.  

För det där med golf, glädje och gemenskap det tycker vi är viktigt hos oss i Bredared!  

Fler viktiga och som vi skulle vilka tacka är Pontus och kansliets personal, Andreas, Natalie och Stefan som alltid 
ställer upp för oss. Tack för att NI finns 

 

Sist men inte minst vill vi tacka alla                                                                                                                                              
som kommer och deltar på våra härliga onsdagskvällar,                                                                                                             
och tävlingstillfällen.                                                                                                                                                                                    
Utan er hade det blivit otroligt tråkigt.      

 

                                                                                                                                   

Ha nu en underbar höst/vinter/vår, än så är det många goa tillfällen kvar för lite golf.  Inomhus simulator kanske.                                                                                                            
Annars så syns vi snart därute på fairway, på den finklippta delen av banan.                                                              

Många golfkramar från oss i Damkommittén 2022.                                                                                                                                            
Agneta Eva, Maria, Nettan, Nina o Birgitta  



Fyrkampen damer  

Äntligen fick vi starta upp med 4-Kampen igen, på grund av covid har vi inte kunnat spela på ett par år.                       
Vi är 4-klubbar som möts och spelar 18-hål slaggolf med Shotgunstart. 
 
Deltagande i denna mycket trevliga tävling är. Alingsås, Borås, Ulricehamn och Bredareds GK. 
Vi träffas fyra gånger om året, en gång på respektive klubb med 10 damer i varje lag. Åldersgränsen är 55+.              
För att delta i Fyrkampen fordras tävlingshandicap EGA 
 
Mitt jobb är att få ihop ett lag till varje tävling. De 5 bäst placerade i tidigare Fyrkamp är kvalificerad till nästa tävling. 
De som vill vara med får gärna höra av sig till mig.0706 56 96 61. 
 
Som lagledare för damernas Fyrkamp vill jag tacka alla som har haft möjlighet att deltaga. Vi har fått ihop tio 
golfande damer vid varje tillfälle. Det är alltid lika glatt och trevligt, i år har vi även haft tur med vädret varje gång.   
Vi har haft flera fina individuella resultat under säsongen. 
Ulricehamn fick inte ihop sitt lag när vi spelade i Alingsås.  

Borås tog hem      i år Grattis. Bredared var bara 12 slag från Borås att vinna. 
 
Tack för ett trevligt och givande år. Varma golfhälsningar Inger Hellman 
 
Vi som var med och spelade i Alingsås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagsdamer 

Ansvarig Monica Andersson 0706 53 54 31.  

Alla daglediga damer är välkomna. Vi träffas efter kl 8 på måndagmornar för att gå ut kl 9.00. Vi spelar 10 eller 18 
hål. Det bestämmer man själv. Här är det gemenskapen i fokus inga resultat. Ca ett 20 tals damer som deltar varje 
tillfälle. Vid höstavslutningens dukade långbord fixade Monica lite go lunch och presenter till alla som var där. 
Mycket uppskattat från de som deltog. Tack Monica. 

 



Mer damresultat från året  

 

 

 

 

KM – KLUBBMÄSTERSKAP 

KM Open Spelas under två dagar,                                                                                                                                                   
två rundor på lördagen och en på söndagen.  

 

Vinnare av Open: Lovis Joneryd total 222 slag, 2a Josefin 235 3a Maria Engwall 247 slag 

Klubbmästrare i olika åldersklasser avgjordes av resultat från lördagens första runda. 

Klubbmästare D25 Lovis Joneryd 77 slag, D40 Kine Natvik 86, D50 Maria Engwall 76, D60 Hannele Parkinen 88,      
D70 Britt-Marie Tillsten 100. ( efter särspel mot Anki P) 

 

SERIELAG 

Serielag har vi också i klubben. D25 och D50 spelas scratch.  D60 samt D70 spelas som slaggolf scratch. Dock är det 
alltid brutto som räknas för lagen. 

Årets Serielag  

D25 Kapten Lotta Karlsson Laget har bestått av: Lena, Kine, Camilla, Josefin, Linda C, Linda K, Frida.  Blev 4.  

D50 Kapten Lotta Brobjer: Åsa, Nina, Maria E, Carola, Nettan, Maria A, Pia, Annitta, Anna-Lena, Agneta.  Blev 3A    
Bild årets D50 lag. 

D60 Kapten Maggan Johansson; Irene, Pirjo, Hannele, Bitten, Cathrine, Ewa,                                                               
Monica. Carina. Blev 3A 

D70 Kapten Birgitta Nordström: Britt-Inger, Britt-Marie, Anki, Margot, Lena,                                                               
Kerstin, Inger, Monica B, Ann-Marie J, Barbro, Blev 2a 

 

 

Bra jobbat alla Bredaredsdamer. 

Med reservation för något litet fel, informationssammanställande Maria 

 



 

Lite inspirationsbilder . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


