
FIRST TEE 2020 
Ordförande Lennart Gunneriusson 

Hej på er alla härliga medlemmar i Bredareds GK. 
Vilken annorlunda golfsäsong vi haft i dessa Coronatider. Vi har haft turen att 
kunna spendera mycket tid på golfbanorna runt om i Sverige tillsammans med 
likasinnade. 

I Bredared har det varit mycket bokat och det har givit ökade intäkter i form av 
greenfeeavgifter , shopförsäljning och kursverksamhet. Ekonomiskt är resultatet 
mycket bättre än förväntat och vi investerar genom byggnation  av en uppfräschad drivingrange under 
tak med golfstudio där träning kan bedrivas även vintertid. 

Jag vill passa på att tacka alla golfspelare för att vi tillsammans hjälps åt att rätta oss efter de riktlinjer 
som gäller. Ett stort tack också till alla kommittéer som hjälper klubben med stort och smått. 

Nu får vi se fram emot fina höstdagar och senare vintergolf. Därefter längtar vi efter våren och 
förhoppningsvis åter igen en fantastisk klubbresa. 

Hälsningar 
Lennart Gunneriusson 

Hål 1 
Bredareds Golfklubb
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KLUBBINFO 






Betala via autogiro 

Du som medlem på Bredareds Golfklubb har 
möjligheten att dela upp medlemsavgiften 
på autogiro som ligger på kalenderår.  

Vill du ha autogiro till 2021 så kan du 
kontakta klubben via info@bredaredsgk.se 
eller via telefon 
033-24 54 20.

Friskvårdsbidrag 

Du vet väl att du kan använda dig av ditt 
friskvårdsbidrag till 2021 års golfsäsong. 

Detta innebär att du kan köpa polletter 
och golflektioner via friskvårdsbidraget 
från din arbetsplats. Du har också 
möjlighet att betala din spelavgift i ditt 
medlemskap via friskvårdsbidraget. 

Flexipunktmedlem 

Till er som har ett Flexipunktmedlemskap! 

Era golfpunkter ska registreras innan golfrundan. Detta gör ni 
genom att dra ert kort i terminalen som finns i klubbhusets 
entré. Har du inget kort så loggar du in med golf-id och 
lösenord. Samma som ni har till “min golf”. Om det skulle vara 
problem med att logga in, och ingen personal finns på plats, så 
skriver ni ner starttid och golf-id på ett kuvert som finns vid 
disken. Lägg sen kuvertet i den svarta greenfee-lådan som finns 
innanför dörren. Personalen drar då era ”punkter” senare.

Lägsta prisgaranti i shopen 

Ja ni läser helt rätt, alla medlemmar har från i år lägsta prisgaranti på årets 
produkter! Så om du hittar samma produkt billigare så löser vi det! Så att 
handla hos klubben gynnar både dig som medlem och person!

Grönt kort kurs  

Du som har någon kollega, vän eller släkting som är 
sugen att prova på golfspelet. Be dem att kontakta 
Bredareds Golfklubb redan idag för mer info eller 
gå in på www.bredaredsgk.se för kurser 2021 

GOLF-GLÄDJE-GEMENSKAP 

http://www.bredaredsgk.se
http://www.bredaredsgk.se











 

 

Medlemmar i Bredareds Golfklubb kallas härmed till 
ordinarie höstmöte. Mötet hålls digitalt enligt FHI och 
Svenska golfförbundets rekommendationer.  Mötet äger 
rum tisdagen den 24/11 2020 med start klockan 19.00. 
Detaljer om uppkoppling för medlemmarna kommer så 
snart som möjligt. Instruktioner kommer vi att skicka med e-
mail och dom kommer även att finnas på hemsidan. 

Föredragningslista enligt stadgarna. 

Styrelsens förslag till medlemsavgifter, övriga avgifter, 
medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det 
kommande verksamhets- och räkenskapsåret finns 
tillgängliga i klubbens kansli senast en (1) vecka före 
höstmötet. 

Handlingarna finns även tillgängliga på mötesdagen. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra 
(4) veckor före höstmötet. 

Dagordning 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika 

rösträknare, som jämte ordföranden skall 
justera mötesprotokollet. 

6. Fastställande av 
medlemsavgifter, övriga 
avgifter, medlemslån, 
verksamhetsplan samt 
budget för det kommande 
verksamhets- och 
räkenskapsåret. 

7. Medlemsformer. 
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 

inkomna motioner. 
9. Val av 

a. klubbens ordförande för en tid av (1) 
år; 

b. halva antalet övriga ledamöter i 
styrelsen för en tid av (2) år; 

c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem 
fastställd turordning för en tid av 1 år. 

d. 2 revisorer jämte 
suppleanter för en tid av 
ett år. I detta val får 
styrelsens ledamöter ej 
delta; 

e. 3 ledamöter samt 1 suppleant i 
valberedningen för en tid av ett år, 
av vilka en ledamot skall utses till 
ordförande; 

f. ombud till GDF-möte. 
10. Övriga frågor (information och diskussion). 

Välkomna! 

Styrelsen 

Medlemskap 
2020

7 %

1 %

3 %

7 %

11 %

4 %
5 %

4 %

30 %

19 %

6 %

1 %

1 %

Anställda Distans Lila Passiv Vit
Premium Guld Punktmedlem Blå Punktmedlem Grön
Punktmedlem Gul Punktmedlem Orange Punktmedlem Röd
Sponsor Studerande Styrelse
Vardag silver 

Totalt antal män: 1037 

Totalt antal kvinnor: 415 

Procent män:  71,4% 

Procent kvinnor: 28,6%

Bokningsbeläggning av banan 
2020 

14 %

17 %

13 %

13 %

13 %

15 %

15 %

Mars April Maj Juni Juli AugusQ September

Diagrammet speglar den totala bokningen på banan under 
dessa 7 månader. Procentsatsen visar bara de 
bokningsbara tiderna, tider då bollränna används är alltså 
inte inräknade i ovanstående diagram. 



ONSDAGSGOLFEN 2020 
Hej alla Onsdagsgolfare 

I år blev det bara 3 st tävlingar, lite tråkigt med corona som ställde till det ordentligt. 
 
Den 5/8 första tävlingen 

Vinnare: 1:a  Styrvik/Strömgård 
 2:a T Ansersson/J Laakso 
 3:a G Holmesten/D Andersson 
 4:a M Bogsjö A/M Andersson 

Den 2/9 2:a tävlingen  
 Vinnare 1:a B Samulsson/D Andersson 
 2:a T Eriksson/ Maria Engvall 
 3:e F Idoffsson/B Jjonsson 

12/9 vår avslutnings tävling  
 Vinnare: 1:a E-L Samuelsson/A Andersson 
 2:a B Samuelsson/M Engvall 
 3:a B-I Nilsson/ M Johansson 

Grattis alla pristagare! 
Glöm inte hämta ut era priser i receptionen. 

Jag vill samtidig passa på att  tacka för mig efter 20 år som kommitté ansvarig för ONSDAGSGOLFEN. 
Monica tack för denna säsongen. 

Jag hoppas vi ses på tävlingarna i fortsättningen 
Kram till er alla Britt-Inger  

NATHALIE 
Jag vill tacka för ett fantastiskt välkomnade då jag inför denna säsong börjat min tjänst på 
kansliet här på Bredareds Golfklubb. Alla har varit helt underbara, både kollegor och 
medlemmar. Jag, som aldrig spelat golf innan, har lärt mig supermycket både om denna 
härliga sport och administrationen kring den.  

Golfsäsongen och övriga livet har varit väldigt annorlunda i år jämfört med andra år pga. 
Covid-19. Men för mig har det varit lite av en fördel då jag fick tillfället att lära mig mycket om 
det dagliga arbetet på golfklubben utan tävlingar. Sedan kom det några tävlingar så jag fick 
lära mig om det också, men i lagom takt. Jag fick verkligen en toppenstart här på golfklubben! 

Men nu har jag, som många andra ställt undan golfklubborna för säsongen.  

Jag ser redan fram emot att se er alla när golf-säsgongen 2021 startar! 

/Nathalie på kansliet 

"Jag vill samtidig 
passa på att  tacka 
för mig efter 20 år 
som kommitté 
ansvarig för 
ONSDAGSGOLFEN” 



MÅNDAGSDAMERNA 2020  
 
Vi har varit ute på hela 9 golfrundor i höst. 

Det har varit fantastiskt golfväder alla gångerna. 

 
Det är ingen föranmälan, bara att vara på plats kl.9.00 

Vi har gått 10 eller 18 håls-rundor efter eget önskemål. 

Kostnad 100 kr. vid första speltillfället. 

  

Vi avslutade hösten med 10 hål och därefter en god macka och kaffe med kaka. 

Därefter blev det utlottning som alla fick del av. 

Det är vi alla gemensamt som gjort det som en lättsam, rolig och varm gemenskap på golfbanan.  
 
Varmt tack igen alla för uppskattningen jag fick. 

Välkomna alla Damer som vill spela golf måndag förmiddag till måndagsdamerna 2021. 

Hoppas vi ses. 
 
Monica 

0706-535431 

GOLFVÄRDAR SÖKES 
Vi har ambitionen att återigen komma igång med golfvärdar till V-21 (beroende på hur läget är med 
Covid-19). Att vara golfvärd innebär att en helgförmiddag 8:30-13:00 hälsa alla glada golfare välkomna 
vid 1:a tee och önska en trevlig golfrunda.  

Klubben bjuder på fika samt lunch hos Tom. 

Vi hoppas att det är många som vill hjälpa till att öka servicen och trivseln på vår anläggning. 

Kontakta  

Margaretha@eksberg.se 



MÅNDAGSGÄNGET 
Hej alla goa golfare 

Nu närmar sig den mörka tiden då klubborna mm skall rengöras och ställas in för vinterförvaring (vad 
tråkigt det låter och vad fort tiden går). Vi är ett gäng som byter ut klubborna mot spadar, krattor, 
hammare och såg. River, bygger, drar ris och eldar för att hålla rent och snyggt runt klubbhus och bana 
ihop med banpersonal och övriga på klubben. Vi träffas varje måndag i ur och skur hela året.  

Vi har rensat dammar, byggt boulebana, nytt golv och räcke på 10,5 och träningsanläggningen, målat 
huset, byggt vägg med fönster på hangaren (18), klippt häckar, grävt, rensat land, dragit ris, mm. Vi blir 
väldigt ledsna när vi hittar våra fina rangebollar på banområdet när dessa bollar endast är till för rangen. 
Vad vi har kvar nu är att dra nytt ris, elda, riva drivingrangen och hjälpa till att bygga, m.m.  

Allt för att alla skall trivas och må så bra som möjligt när säsong börjar. Vill du vara med i detta gäng (vi 
är ca 12-17 varje gång) är du varmt välkommen att höra av dig. Inga krav (du kan ha tummen mitt i 
näven) bara du gillar att prata, umgås och ha roligt. 
Vi vill tacka alla som hjälper till att hålla rent och snyggt runt vårat klubbhus/bana, m.m. 

Vila er nu i form till våren så ses vi! 

Måndagsgänget  

NY HEMSIDA 
”www.bredaredsgk.se"


http://www.bredaredsgk.se


ANTIKRUNDAN 

 




Årets upplaga av Antikrundan den 14:e i 
ordningen blev ju uppskjuten p.g.a. viruset 
Covid -19, efter lång väntan fick vi besked att 
kunna starta upp i juli och den 16 juli spelade vi 
första omgången av 10, ett normalt år är det 18 
omgångar. Uppslutningen har varit över 
förväntan, vi har varit i genomsnitt 53 st. per 
omgång. En del som varit med tidigare har inte 
kommit troligen p.g.a. smittorisken, vi är ju 
nästan samtliga riskgruppen. Avslutningsmiddag 
och prisutdelning gick inte att genomföra i 
restaurangen, utan vi bjöd på hamburgare i 
samband med Antikrundan special den 1:a 
oktober och prisutdelningen genomfördes 
samtidigt.  

Vinnare i år och därmed försvarade sin vinst från 
förra året blev Kenneth Ridderstedt med 402 
slag, före Anders Larsson på 406 slag och på 3:e 
plats kom Lennart Larsson med 408. Det är första 
gången i Antikrundans historia som någon 
försvarat sin vinst. 

Totalt har vi haft 527 starter och antalet deltagare 
70 st. Bästa netto i år 61 slag har Anders Larsson. 
Lennart Larsson svarade för årets prestation då 
han den 6 augusti gick på banans par ( 69 ) 
brutto. 

Birdieligan vanns av med på Lennart Larsson 13 
birdies före Sven Andersson med 8. I vinter 
kommer vi som vanligt att spela minigolf  

i Boråshallen på torsdagarna med början den 29 
oktober. Tiden är framflyttad till kl.11.00 och 
första start kl.11.30 

Den traditionella upptaktsresan blev ju inställd i 
år p.g.a. coronan men hoppas att kunna 
genomföra den 2021.  

Första omgången av den 15:e upplagan av 
Antikrundan är den 22 april om vädret tillåter. 

Antikrundearrangörerna: 

Jöran Eriksson, Arvid Svensson, Jan-Gunnar 
Eriksson, Anders Larsson, Ingemar Karlsson, 
Bengt Johnsson, Lennart Kallin och Hans (Hatte) 
Andersson. 

Jöran Eriksson 

0706-35 15 33 

joran.eriksson40@gmail.com 





                 

DAMKOMMITTÉN 
Märkligaste golfsommaren någonsin, men 
avslutningen blev som vanligt underbar.! 
Tänk om någon sagt vad skulle hända med Covid 
19, uteblivna tävlingar och social distansering så 
hade man aldrig trott det var sant. 
Men vi gav inte upp, det tränades och spelades 
som aldrig förr, tur att vi har vår golf, och våra 
vänner. Var man i en riskgrupp fann man sig en 
liten grupp som man ändå kunde umgås med och 
spela, spela, spela. Någon Vårupptakt eller 
Hemlig resa blev det inte, men låt oss fokusera på 
det som blev.  

Under våren avtackade vi i Damkommittén Karin 
med ett smycke från oss damer. 
Efter sommaren så fick vi återigen ses för våra 
onsdags tävlingar. Som! vi hade längtat, det hade 
andra också, för vi var riktigt många på våra 
sammankomster. Så roligt. 
Säsongens tävlingar samt vinnaren och de som 
kom 2a-3a.  Singelvinnarna fick också ett golfglas 
som är en nyhet för året.   

Dubbelserve Kine N- Ulrika B- Anitta N. Ladies inv. 
Camilla/-Mats C. Karlsson/Karlsson. Lekterapi 
Camilla H – Margareta J -Pernilla F.            
Hinderbanan Anitta  - Camilla - Carola - Triss i 
damer Nina/Birgitta/Camilla -  Stina/Hanna/Carola 
- Kine/Lena/Nettan I år snittade vi 26 deltagare / 
tävling.  

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.  
Vi lämnade över en lite blomma i all enkelhet till 
dem samt till Tom, som ställt upp med smörgåsar 
utkörda till 9.5. Samt en underbar lunch efter 
Flaggtävlingen. Tack för att NI finns 
På vår avslutningsdag koras också vinnaren i 
Damernas Cup, som spelas som matchspel.                                                                                                                                                                        
I år deltog 16 damer. Det blev många tuffa, roliga 
och spännande matcher.                                                                                                     
Vinnaren av Damernas Cup blev Nina Kuoppala i 
final mot Margot Strand.                                                                                                   
I Andra chansen spelade vinnande Maria Engwall 
mot Birgitta Gunneriusson.  
På vårt fina Birdieträd i damernas 
omklädningsrum fanns det i år 182 st fåglar 
uppsatta.  
Hålen som det gjordes flest birdies på var hål 9, 
45 st, nr 15, 20 st samt hål 6 och 10, 19 st.                              
På hål 4 lyckades vi inte göra några birdies i år.                                                                                                                                                              
Årets Birdiedam blev i år Åsa Johansson med 15 
st, Därefter Maria E 14 st och Nettan Linder 12 st.  



 

 

 

Lilla Birdie priset som drogs bland alla 
deltagande damer vanns av Ann Westberg 
 I omklädningsrummet finns också vår 
Förslagsholk, lägg gärna en lapp där om det 
är något ni undrar eller om ni har 
konstruktiva idéer  
Den 19 september avslutar vi säsongen med 
vår sista tävling för året Flaggtävlingen.  

Vi var 33 anmälda damer till start denna 
dag. Man spelar banans par + sitt 
handikapp. När slagen är slut sätter man ner 
sin flagga.  Den som kommer längst vinner. 
Anmärkningsvärt var att det var 8 st damer 
som hade slag kvar efter hål 18. Namn på 
dem och deras hkp                                                                                                                                                 
Nina 15.5, Kine 25.9, Maria 15.2, Ann-Marie 
29.2, Marita 33.5, Lotta 24.9, Ingalill 34.7, 
Carola 24.2. 
Efter att alla fortsatt på hål 1 tillsammans, 
eskorterade av en entusiastisk och 
högljudande hejjarklack. Var det i år Maria 
Engwall som stod som vinnare. Vinnaren får 
staty samt det fina vandringspriset, där man 
får år och sitt namn ingraverat God 2a Lotta 
Karlsson, 3a Marita Hagman.  

Även ett Hederspris i form av en golflektion, 
till den som först satte ner sin flagga Monika 
Bogsjö 

Nytt för året var även 4 st Närmast hål under 
rundan. Hål 3 ingen! Hål 6 Britt-Marie T 4.04, 
Hål 9 Maggan J 5.93, Hål 12 Eva H  7.27.                                                                                                                                               
Vinnarna av Hemliga resan, Damernas Cup, 
Birdiedam och Flaggtävlingen finns att se på 
vår Wall of Fame, i damernas 
omklädningsrummet över vårt Birdieträd. 
Där även en totallista på samtliga 
Birdiedamerna finns. 

Dagen avslutades med gemensam lunch 
samt ett prisbord bestående av presentkort 
från Fristad Blomsterhandel samt 4 pack 
entrébiljetter Borås Djurpark.   
Sist men inte minst vill vi tacka alla som 
kommer och deltar på våra härliga 
onsdagskvällar.  

Utan er hade det blivit otroligt tråkigt.Tack 
för att ni finns.                                                                                                                                                                        
Ha nu en underbar höst, än så är det många 
goa tillfällen kvar för lite golf.                                                                                                              
Vi syns där ute på fairway, på den finklippta 
delen av banan. 
Många golfkramar från oss i Damkommittén 
2020.                                                                                                                                             

Nettan, Maria, Agneta, Nina, Eva o Birgitta  
Har Du tillgång till Facebook-gruppen 
Bredareds golfdamer går det finfint att 
lägga in synpunkter och önskemål där om 
både det ena och det andra!                                                 
                                                                                                                                          



Kyrkängsgatan 8, Borås
033- 16 75 00

handelsbanken.se/borås_city



DET ANNORLUNDA GOLFÅRET. 

När man blickar tillbaka på denna golfsäsong så är man ödmjuk inför att den har gått att genomföra. I 
mars var det en mycket stor oro om vad som skulle ske med golfen, om vi skulle få spela eller stänga ner. 
Nu med facit i hand tog det en vändning som var svår att förutse. Golfen har i år noterat den ena 
toppnoteringen efter den andra. Golfen blev en ”Coronasport”. En frizon med anpassning där vi kunnat 
känna oss trygga och lämna Coronakaoset för en stund. Vi kommer nog att få leva med ungefär samma 
förutsättningar även nästa år då pandemin verkar vara långt ifrån över. 

Tidsbokningen har under säsong lyst helt grön av uppbokade starttider. Trots detta har det flutit på bra 
ute på golfbanan. Golfens nya regler för snabbare spel och att vi golfare anammat dessa tror jag är 
nyckeln till detta. Att vår bana dessutom har ett bättre flyt efter ombyggnaden för ett par år sedan har 
nog också bidragit. 

Ekonomiskt har det varit ett bra år för golfen i Sverige och även så för oss. Välbehövligt för många 
klubbar i Sverige efter antal tuffa år. För vår del är det viktigt att fortsatt vara ödmjuka inför framtiden då 
den är osäker med läget kring Corona och ekonomin i vårt land. Ni som har läst kvartalsrapporterna som 
skickas ut ser att vi gör ett riktigt bra år, men behöver vi investera i vår bana och vår åldrande maskinpark 
de kommande åren så det finns hål att stoppa i. Maskiner för att sköta en golfbana är mycket dyra och 
som ett exempel kostar en ny greenklippare runt 400tkr och en ny fairwayklippare från ca 700tkr och 
uppåt. Det är många år sedan klubben köpte en helt ny maskin, utan vi försöker hitta bra begagnade 
maskiner och demo exemplar, men nyinvesteringar är ibland nödvändiga för att följa utvecklingen.  

En satsning som var högst osäker under våren var om vi skulle påbörja Rangeprojektet. Men med stöd 
av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad, samt stöttning och samarbeten med våra fantastiska 
Sponsorer föll bitarna på plats. Med Studio och utslagsplatser under tak bygger vi möjligheter till mer 
verksamhet och stärker klubben för framtiden. 

Klubbresan hetare än vanligt då vi tvingades att ställa in den i år. Resan som klubben gör nästa år blev 
fulltecknad på studs med en reservlista. Enormt kul och lite tråkigt att inte all kan få plats.  

Om vi blickar framåt över vad som redan nu är på gång inför nästa år. Kiosken efter hål 10 kommer att få 
en uppfräschning under vintern med arbetsinsats av fantastiska Måndagsgänget, ekonomisk stöttning av 
ett antal Sponsorer och där klubben går in med morsvarande summa. Vi planerar för åtgärder för banan 
med förbättringsarbeten som sätts in i en plan för framtiden. Det görs en prioritering av de olika delarna 
av banan så som greener, tee´s, bunkrar, fairway och så vidare. Behov och kostnader vägs av. Några av 
utslagen och bunkrarna är högt upp på listan. Greenen på hål 12 likaså, men där är det en större 
kostnad och ett helhetsgrepp över hela greenområdet som behövs.  

Nu hoppas jag att alla övervintrar väl, både golfare och golfbana, för att komma friska och laddade till 
nästa golfsäsong. 

Stort, stort tack för i år! Alla ni underbara medlemmar, fantastiska ideella och mina härliga kollegor.  

Tillsammans är vi Bredareds GK //Magnus Fridén, Club Manager 



 Året som gått kan man verkligen kalla ett 
golfår, som många skrivit i tidigare texter har 
det verkligen varit ett annorlunda år. För 
golfen i stort har det vart till det positiva.  

Året började skakigt och vi visste inte riktigt 
vad vi skulle vänta oss. Covid—19 
utvecklades och det första och enda negativa 
var att vi fick ställa in våra resor till Tyskland 
och Spanien… 


Det gjorde att vi fick hålla oss på hemmaplan 
och inom Sverige, såhär mycket golf har vi i 
Sverige aldrig spelat . Rekord på rekord har 
slagits under året och det visas ständigt helt 
otroliga siffror. När jag som tränare ser detta 
blir jag glad, det jag vill är att man ska spela 
spelet golf. 


Till och med jag tog en av mina två 
semesterveckor till att åka runt och spela golf 
med mina vänner. Golfen har varit ett bra sätt 
att umgås och kunna upprätthålla den sociala 
närhet vi är i behov av.


Under året har jag mött er fantastiska 
medlemmar, ny som mindre ny på klubben. 
Det är som jag brukar säga därför jag håller på 
med detta. Utbilda er i golfens underbara 
värld är roligt men att få vara en del av er fritid 
är jag så tacksamt över!


I år lade jag mycket av min tid på 
gruppträningar, det resulterade i 87 
medlemmar som under året tränat med mig i 
grupp. Gruppträning tycker jag är ett väldigt 
bra koncept där man får lära känna folk på 
samma nivå som en själv och tillsammans 
utvecklas.


När jag tänker tillbaka på året minns jag ett 
speciellt tillfälle och det var efter en av 
grupperna jag hade på kvällstid. Vi hade 
under passet kör närspel och puttning där vi 

avslutade med en lek som jag brukar köra 
med mina yngre elever. Jag tänkte - jag provar 
och ser hur en vuxen grupp reagerar på denna 
”lek”. Vi genomförde leken, jag summerade 
passet och tackade för idag. Jag plockade 
ihop allt material, jag gick upp med det till 
klubbhuset. När jag 15 minuter senare ska ut 
på min nästa lektion ser jag halva gruppen stå 
kvar och ivrigt och engagerat köra samma 
”lek” som vi avslutade passet med. Det gjorde 
mig så glad, att se gruppen tycka det var så 
roligt att träna golf tillsammans. Det är för mig 
Golf, Glädje, Gemenskap, precis det vi på 
Bredared dagligen jobbar mot.


Customfit är också en del i vad jag göra under 
en säsong. Det är något jag verkligen brinner 
för då man kan påverka så mycket på resultat 
bara av att byta klubba, Ingen träning alltså ;)


Under året har jag genomfört en del fittings 
och tillsammans med den kommande studion 
kommer vi lägga i nästa växel när det gäller 
customfit. Vi kommer lyfta in ett nytt märke 
utöver Wilson och Titleist till nästa säsong. Allt 
för att ni medlemmar ska få ett bredare 
sortiment. 


För er som inte har testat customfit så är det 
en utprovning av utrustning där vi anpassar 
klubborna utefter din förmåga och fysik. 
Denna service bjuder vi på när ni köper 
klubbor hos oss. Glöm även inte att vi har 
lägsta prisgaranti! Håll utkik på våra kanaler 
under vintern och våren, där kommer ni få 
mycket info kring studio och customfitting. 
Customfit som på vilket stort varuhus som 
helst fast på Bredareds Golfklubb. Är du 
intresserad eller har funderingar kring detta, 
tveka då inte att höra av dig till mig redan 
idag!


Jag vill verkligen tacka er alla, ni gör mitt jobb 
till det bästa! Ses i vinter // Pontus

STARTSKOTTET FÖR CUSTOMFIT OCH 
GRUPPTRÄNING  



Kontakta mig för ett 
kostnadsfritt hembesök:

Stefan Karlsson
Telefon: 073 - 361 07 89
E-post: stefan@hotcool.se

1000 kr rabatt 
för medlemmar i 
Bredareds GK på 

värmepumpar

Jag hjälper dig att välja och installera en  
värmepump som sänker din energikostnad 

och ger ett behagligt inomhusklimat med värme på 
vintern och kyla på sommaren.

Luft/luft           Luft/vatten

Är du också trött på 
höga uppvärmningskostnader 

eller börjar det bli dags att 
byta ut din gamla 

värmepump?

Försäljning  Installation  Service



YTTERLIGARE EN SÄSONG 
ÄR SNART TILL ÄNDA! 

Detta måste vara en av de märkligaste golfsäsongerna någonsin. På grund av pandemin har 
vissa branscher gått på knäna medans vi inom golfsporten haft mer att aktivitet än någonsin.  
Att klubben gjort ett fantastiskt år på intäktssidan ska vi naturligtvis vara oerhört tacksamma för. 
Skulle vi under nästa säsong kunna återgå till det mer normala när det gäller tävlingar och 
gemenskap, men dessutom få behålla vårt positiva resultat så vore det naturligtvis otroligt bra. 

När nästa säsong drar igång så kommer vi ha ett helt nytt utseende på nedre delen av rangen. 
Där kommer att finnas 12 utslagsplatser under tak och en inomhushall på 100 Kvm där Pontus 
kan ha sina lektioner och göra ”custom fittings” m.m. Att vi kunnat förverkliga detta projekt 
beror naturligtvis på en massa olika orsaker men jag skulle vilja passa på att rikta ett enormt 
”Stort Tack” till de sponsorer och medlemmar som bidragit på olika sätt. Man kan återigen 
konstatera att det finns ett stort engagemang och hjärta för vår klubb, vilket är otroligt 
glädjande. Ett ytterligare bevis på detta är att vi under vintern också kommer att renovera 
kiosken på banan. Detta görs på initiativ från två av våra medlemmar som med hjälp av 
sponsorer och klubben finansierar det hela. 

När jag skriver detta är det torsdag 29/10 och det spelas fortfarande på sommargreener 
utanför fönstret. Som sponsorsansvarig har jag (trots att säsongen inte är slut) redan börjat 
kontakta sponsorer vars kontrakt löper ut per den sista december. Det är med stor glädje jag 
kan konstatera att ännu så länge är det ingen sponsor som valt att avsluta sitt samarbete med 
oss. I nuläge är det ca:15 sponsorer som valt att teckna om sina avtal vilket återigen visar vilken 
fantastisk lojalitet som finns till klubben. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att säsongen 2021 blir den första på 22 år som Karin inte finns 
med från start. Efter att hon gick i pension i juni så har jag, Andreas och Nathalie gjort allt vad vi 
kunnat för att fortsatt serva medlemmar och gäster så att saknaden efter henne inte skulle bli 
alltför stor. Själv tycker jag nog att det gått okej, jag hoppas ni håller med, men det är klart att 
det blivit lite missar här och där. Vi på kansliet har nu börjat förbereda nästa säsong och finns 
på klubben varje måndag-torsdag mellan kl:09,00-16,00. Har du några idéer eller frågor om 
vad det än månne vara så kom förbi eller slå oss en signal. 

Ta hand om varandra och lev väl så syns vi till våren….om inte tidigare:-) 

//Stefan 



Kyrkängsgatan 8, Borås
033- 16 75 00

handelsbanken.se/borås_city

ROBERT RINGQVIST
0760 - 03 41 24

KENNETH HAMMAR
0760 - 03 41 25


	Ordförande Lennart Gunneriusson
	"Jag vill samtidig passa på att  tacka för mig efter 20 år som kommitté ansvarig för ONSDAGSGOLFEN”

