Verksamhetsberättelse 2016
Backa Säteri Idrottsförening
Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
● Ordförande Dan Sandkvist
● Vice ordförande Martin Ström
● Kassör Johan Ekerstedt
● Sekreterare David Sjödahl
● Ledamot Maj Holmström
● Ledamot Anna-Karin Johansson
● Ledamot Patrik Lundgren
Styrelsen hade 10 sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Olof Olsson (ordf)
● Anders Kalin
Revisorer
● Anette Svahn
● Ann-Christine Räätäri-Nyström
● Mathias Gustafsson (suppleant)

Viktiga händelser under 2016
Juniorverksamhet
Juniorverksamheten i BSIF består av Golfkul för barn mellan 4-10 år och juniorträning för
barn mellan 10-18 år. Under 2016 hade vi totalt som 85 barn och ungdomar som var med
någon gång under vår och/eller höstterminen, inklusive två tillfällen för Nödingeskolans
fritidsavdelning Tellus. BSIF anordnade också ett golfläger under sommaren med ett
femtontal ungdomar.
Golfkul sköttes helt av ideella ledare medan juniorträningarna och golflägret skötte av vår
pro Per Molén. Kostnaderna för barnen var 200 kr per termin för Golfkul och 500 kr för
juniorerna, då anlitandet av en pro ökade kostnaderna. Sommarlägret kostade 1500 kr.
Jämfört med 2015, då antalet ideella ledare var stort, blev 2016 ett tuffare år, p g a att till stor
del samma personer engagerade sig i styrelsearbete och i olika föreningskommittéer. Detta
påverkade till viss del kvaliteten på juniorverksamheten och bidrog troligtvis till en något
vikande trend på antalet barn och ungdomar under året.
Damverksamhet
Damerna hade 17 tävlingar på tisdagar fördelade på 11 under våren och 6 på
hösten. Säsongen startade den 12 april med kick off och avslutades den 10 september med
en finalrunda. Ett uppskattat evenemang var Ladys Invitation den 24 maj, där 12 par tävlade
under trevliga former trots en start med både regn och åska. Monica Röring med gäst tog
hem förstapriset. Vårens resa gick till Varberg den 14-15 maj.
Genomsnittet på våra tisdagar för säsongen var 12 glada golfande damer. Den dam som var
flitigast var Britten Mattsson, som även vann damernas poängtävling överlägset. 2016 års
final vann Marianne Magnusson. Tvåa kom Ewa Persson och trea blev Iris Vannerlund.
De damer som arbetat i sektionen under 2016 var Anitha Hermansson, Lillemor Holtinger,
Barbro Johansson, Iris Vannerlund, Katarina Eriksson och Anette Källgren.
Herrverksamhet
Deltagandet i onsdagsgolfen minskade något under 2016, men engagemanget och trivseln
har varit på topp. Berny Karlsson och Christer Klang har sett till att tävlingarna avrundats
med trivsam gemenskap kring lite förplägnad. Ett stort tack till vår huvudsponsor, Team
Sportia/Claes Gustavsson. Under 21 deltävlingar har i genomsnitt 19 spelare deltagit och
totalt 47 olika spelare har varit med. Tävlingsformen har varit 9-håls slaggolf, vid tre tillfällen
har vi spelat från röd tee och vid ett tillfälle från vit tee. Den 10 september gjorde de 18
främsta från serieomgångarna upp i en avslutande final över 18 hål i en slaggolftävling.
Finalsegrare blev Martin Ström och serievinnare blev Christer Klang.
En kickoff-resa anordnades till Sands GK 14-15 maj med 13 deltagare. Kickoffens
vandringspokal togs hem av Bernt Källgren. Aktiva i herrkommittén har under året varit Tage
Johansson, Roland Berg och Jan Knutsson.
Seniorerna
Seniorerna arrangerade totalt 14 tävlingar, mellan perioden 11/4-5/9 med uppehåll för
semesterperioden. Dessutom arrangerades en H55-tävling för regionen. Deltagarantalet har
varit mellan 10-15 spelare per tävling. Startavgiften har varit 20kr/tävling. Säsongen
avslutades med en resa till Herrljunga med tillhörande tävling och lunch.

Seniorsektionen har bestått av Monica Röring, Maj Holmström, Lennart Forsberg samt
Bengt Holtinger.
Tävlingskommittén
Under säsongen har vi haft 2 tävlingar från GGF:
- 12 juni Göteborg Junior Tour
- 10 aug Göteborg Golf Cup
Vi har genomfört sex klubbtävlingar under året:
- 9 april Städtävling
- 8 maj Majs Vårtävling
- 6 juni Flaggtävling, Slå ett slag för Sverige
- 21 aug KM
- 17 sep Höstslaget i samband med 10-årsjubiléet
- 1 okt Säteriets soppa
Vi har fått sponsorer till vissa tävlingar bl.a:
- Sommarhagens Gårdsmejeri
- Klädkällare
- Frukt- och Grönsakshuset
- Phagers Ljuva Hem
- ICA Ale Torg
Under säsongen har vi haft 2 lag i seriespelet ”Klubbar emellan”, Damer 50+ och Herrar 55+.
Klubbmästare blev Olof Olsson (herrar Elit), Dan Sandkvist (Herrar) och Simon Arnberg
(Juniorer) Ett stort tack till alla som har ställt upp som tävlingsledare och funktionärer. Tack
vare er har vi kunnat genomföra tävlingarna.
Övrigt
• Under sommaren togs ett nytt nyttjanderättsavtal fram mellan BSIF och BSIF Drift
AB. Syftet med avtalet var att det skall vara mer ekonomiskt fördelaktigt för BSIF
med tanke på gällande momsregler.
• 10 september 2016 var det 10 år sedan golfbanan i Nödinge öppnades. Detta firades
med en jubileumshelg med fritt spel för gäster, gratis pro, besök av politiker och
lokaltidning.
• Receptionen var bemannad under stora delar av säsongen, tack vare ett antal
dedikerade medlemmar.

Övrig verksamhet
Föreningscaféet i klubbhuset på Backa Säteri var bemannat under ett stort antal helger
under första halvåret, helt genom ideella insatser av föreningens medlemmar. Andra
Siffror för cafét/puben under 2016:
• Omsättningen låg på 120 000 kr,
• 15 personer deltog i arbetet,
• Cafét/puben var öppet vid 20 tillfällen.

halvåret blev tuffare p g a resursproblem men det kunde ändå erbjudas viss förtäring till
medlemmar och gäster.
I samband med EM-fotbollen arrangerades ett antal EM-pubar på Backa Säteri.
I slutet av sommaren arrangerade föreningen även en loppis.

Verksamheten i siffror
Under året ..
● hade föreningen 252 betalande medlemmar, varav 19 juniorer under 15 år,
● omsatte föreningen 244 399 kr.
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