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Verksamhetens art och inriktning
Backa Säteri Idrottsförenings målsättning är att på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor
positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vår organisation skall vara öppen för alla
åldersgrupper att få utöva sporten, oavsett om man är en nybörjare eller erfaren. Yngre spelare, såsom juniorer
och knattar, är grunden för en långsiktig verksamhet. Vår förening ska vara en trivsam och tillgänglig
mötesplats i samband med vår golfverksamhet och vårt rekreationsområde samt att verksamhet skall finnas
året runt.
Föreningen ha också som mål att utveckla andra verksamheter som kan gynna andra än just golfare, i
synnerhet verksamheter som gynnar barn och juniorers aktivitet och närvaro.
Golfbanan ligger i ett naturskönt område i Nödinge, Ale kommun. Detta har uppmärksammats genom ett
ökande antal greenfeegäster. Antalet besökare har också sakta ökat genom Pay & play , konceptet som tillåter
icke-medlemmar prova på banan.

Anläggning
Backa Säteri IF äger BSIF DRIFT AB till 100 % som sköter golfbanan. Golfanläggningen har en 9-hålsbana i en
varierande terräng, putting green, övningsområde samt drivingrange med en täckt väderskyddande del. Det
finns även ett klubbstuga med café och reception där även uthyrning och utlåning av utrustning är möjlig.
Säsongen för golfbanan har varit från april till och med oktober. Under vintertid finns möjlighet till pulkaåkning
och till skridskoåkning.
Från våren har vi genom arbetsförmedlingen och försäkringskassan 2 personer anställda, Anders Pettersson
som banarbetare och Marika Hogland i reception/café.
Vi har ansökt och fått beviljat ett bidrag genom LEADER för att förbättra drivingrange och övningsområde. Det
som är gjort är dränering på rangen och puttinggreen. Övningsområdet har en ny bunke och en ny beläggning
på green. Rensat sly och dikat upp där så har behövts, förbättrat vägen till området. Köpt 20 nya mattor till
utslagsplatserna.
Arbetet har resulterat i att besökare till rangen ökade markan under hösten. Tyvärr så tog stormen i början av
september skyddsnätet och vi har inte kunnat ha öppet under höst/vinter.

Föreningens struktur
I och med att föreningens verksamhet till avsevärd del baserar på ett stort frivilligengagemang finns det olika
möjligheter för medlemmarna att påverka. Föreningen består utöver styrelse av fyra kommittéer:
medlemskommittén, junior- och nybörjarkommittén och spelkommittén som i sin tur är uppdelad i
damsektion, herrsektion, seniorsektion, tävlingssektion samt HCP- och regelsektion.

Medlemmar, greenfee-gäster, pay & play
Vid årets slut hade Backa Säteri Idrottsförening sammanlagt 331 medlemmar som består av 280
golfmedlemmar, varav 229 seniorer och 51 juniorer under 21 år. Utöver de aktiva medlemmarna har
föreningen XX st stödmedlemmar. Under året hade föreningen 2643 registrerade golfrundor av medlemmar
och 1129 besökande greenfeegäster, varav 115 var pay&play-spelare.
Föreningen är med i Golfhäftet och det har resulterat i 176 besökare. Vi har under året haft greenfeesamarbete
med följande klubbar, Ale GK, Bollestad GK, Lysegårdens GK, Worlds of Golf och HGC, (Hisingens Golfcenter)

Väsentliga händelser under året
Tävlingssektion anordnade sammanlagt 14 klubbtävlingar under 2017. Det genomsnittliga antalet deltagare
har varit 25 personer. Under året har vi haft en tävling tillsammans med Bollestads GK, ”Älvslaget”.
Matchcupen vanns av Glenn Tagge. Årets klubbmästare: herrar - Olof Olsson och damer - Monica Röring
Vi har haft sponsorer till tävlingarna och det har under året varit: ICA, Ale Torg, Blomsterriket, Klädkällaren och
Cederlöfs Konditori.
Stort tack till alla som ställt upp som tävlingsledare.
Tävlingssektionen har bestått av Maj Holmström, Göran Svensson, Monica Röring och Sven Svensson
Damsektionen hade 19 tävlingar under 2017 fördelade på 13 under våren och 6 på hösten. Säsongen startades
den 4 april med kick off och avslutade den 9 september med en finalrunda. Vi genomförde en mycket trevlig
Ladys Invitation den 23 maj. Vårens resa den 13-14 maj gick till Bohuslän. Snittdeltagarantalet per tävling har
varit 17 stycken damer. Totalt deltog 306 damer. Damsektionen bestod 2017 av Katarina Eriksson, Anitha
Hermansson, Lillemor Holtinger, Barbro Johansson och ordförande Anette Källgren.
Herrgolfen startade i 19 april och hade sin avslutning i 6 september. Herrarna spelade varje onsdag och i
genomsnitt deltog 20 spelare och totalt deltog 433 herrar. Under 2017 var Roland Berg ansvarig för
herrsektionen.
Seniorgolfen startade den 24 april (med sommaruppehåll mellan den 26 juni och 30 juli) och startade åter den
31 juli. Startlistan lades ut på nätet. Startavgiften var oförändrad 20 kr. Seniorernas tävlingar hade ett
deltagarantal på 10-15 personer per tävling. Säsongen avslutades med en resa till Kinds Golfklubb med
tillhörande tävling och lunch. Seniorsektionen bestod 2017 av Monica Röring, Maj Holmström, Lennart
Forsberg och Bengt Holtinger.
Junior- och nybörjarkommittén består av verksamhet (Golfkul) för barn 4-9 år och juniorträning för åldrarna 921. Under 2017 hade vi totalt som 51 och ungdomar som var med på våra träningar under året. BSIF anordnade
också ett golfläger under sommaren med 9 ungdomar. Golfkul sköttes helt av ideella ledare medan
juniorträningarna och golflägret skötte av vår pro Per Molén. Juniorerna har blivit några fler än förra året och vi
kommer troligtvis behöva utöka till två träningsgrupper framöver. Nyhet i året var att högstadieelever från Da
Vinci skolan i Nödinge har kommit och provat på golf. Totalt har c:a 90 elever kommit och provat tre gånger
var. Arrengagemanget har uppskattats av både elever och lärare på skolan. Tre nybörjarkurser har hållits med
sammanlagt 16 medlemmar. Fredagar mellan kl 17.00 – 18.00 har varit reserverade för nybörjare för att de ska
kunna komma ut på banan och spela i lugn och ro. Junior- och nybörjarkommittén drivs av Simon Slottner
tillsammans med golfkulledarna.
Medlemskommittén började 2017 med att renovera och iordningställa klubbstugan till en fungerande
föreningslokal med reception, café och kontor. Mottagandet av att flytta ner från Säteriet och in i klubbstugan
har varit mycket positivt från medlemmar och gäster. En förlust, i och med vi lämnat Säteriet, har dock varit av
inte kunnat hyra ut lokaler till kalas och fester. Reception och café har varit bemannat stora delar av säsongen,
vissa perioder dagligen. Bemanning har skett helt genom ideella insatser av föreningens medlemmar.
Medlemmar har under säsongen fyllt frysen med hembakat till försäljning. Medlemskommittén arrangerade tre
välbesökta sommarpubar med grillning. Övriga arrangemang under säsongen; uppsättning och resning av
fågelholkar på banan, Prova-på-dag, Golfens dag, Ale Outdoor, Familjedag med tipspromenad ridning, mm och
Aletorg Familjedag. För andra året i rad var det möjligt att beställa klubbkläder. Under senare delen av
säsongen satte vi upp en frisbeegolf-korg på övningsområdet. Ett samarbete med Ale Discgolfcenter.
Ansvarsrollen för denna kommitté är vakant, vilket snarast bör fyllas. (Medlemskommitténs frågor drivs tills
vidare av styrelsen).
HCP- och regelsektionen har under 2017 tagit hand om frågor som regler kring golfen och frågor kring
medlemmarnas spelhandicap. Under våren anordnades två regelkurser på banan:
•
•

20 april med Göran Svensson
24 april med Sven Landtmansson

HCP- och regelsektionen bestod 2017 av Daniel Udd, Göran Svensson och Sven Landtmansson.

Medlemsavgifter 2017
0 – 6 år
7 – 21 år
22 Stödmedlemskap

0 kr
300 kr
600 kr
200 kr
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