Backa Säteri Idrottsförening

Verksamhetsberättelse för 2019
Organisationsnummer 802493-7511

Styrelsen
Styrelsen har under 2019 bestått av:
•

Ordförande Maj Holmström

•

Vice ordförande Göran Svensson

•

Kassör Ann-Christin Räätäri-Nyström (avgått under året)

•

Sekreterare Simon Slottner

•

Ledamot Hans Rutgersson

•

Ledamot Anders Holmberg

•

Suppleant Andreas Törner

•

Suppleant Margit Andersson

Styrelsen har haft 11 sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
•

Dan Sandkvist (sammankallande)

•

Anders Kalin

Revisorer
•

Daniel Gråsjö

•

Mathias Gustafsson

1

Verksamhetens art och inriktning
Backa Säteri IF (BSIF) är en idrottsförening som ska bereda sina medlemmar och gäster möjlighet att
bedriva och utveckla sitt golfspel efter var och ens förutsättningar. Föreningen arbetar också för att erbjuda
alla, medlemmar som icke-medlemmar, möjlighet att umgås och träffas under trevliga former även utanför
själva golfspelet. BSIF ska vara en golfklubb som välkomnar alla, gamla som unga, kvinnor som män,
nybörjare som elit. Det ska finns något för alla. Föreningen har som ett specifikt mål att erbjuda barn och
ungdomar möjlighet att börja spela golf, särskilt de som bor i närområdet. En sport de sedan kan ägna sig åt
från tidig ungdom till efter pensioneringen.
Föreningen ska också verka för ett gott samarbete med det omgivande samhället genom att golfbanan är ett
rekreationsområde tillgängligt för alla. Icke golfare hänvisas dock i första hand till vägar och stigar i
området. Föreningen har även som mål att erbjuda aktiviteter för de som är stödmedlemmar i form av t.ex.
föredrag och våffelcaféer.
Förutom en attraktiv golfbana av god kvalité ska föreningen även erbjuda goda träningsmöjligheter i form
av drivingrange, puttinggreen och ett övningsfält med green och bunker.
BSIF:s golfbana ligger i Nödinge i Ale kommun, alldeles i utkanten av samhället, och på promenadavstånd
från buss- och pendelstation. Det finns även en busslinje som passerar såväl pendelstationen och golfbanan,
linje 404. Banan ligger i ett kuperat naturskönt område med flera dammar och promenadvägar och med ett
rikt djurliv.

Anläggningen
Backa Säteri IF:s golfanläggningen består av en 9-hålsbana. Förutom golfbanan finns det även en puttinggreen, ett övningsområde med green och övningsbunker samt en drivingrange där delar av den är
väderskyddad. Det finns en klubbstuga med café och reception där uthyrning och utlåning av utrustning är
möjlig. Säsongen för golfbanan har under 2019 varit från februari till årets slut. Under vintertid finns
möjlighet till pulkaåkning och till skridskoåkning i mån av snö och is. I klubbstugan har vi ett café med ett
enklare utbud som har öppet dagligen under golfsäsongen och med ett begränsat öppethållande vintertid.

Väsentliga händelser under året
2019 inleddes med att hela golfvärlden fick nya och gemensamma golfregler. I samband med detta hölls
regelkurser under tre kvällar i klubbhuset. Ledare var distriktsdomare Göran Svensson.
Genom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hade BSIF möjlighet att ha två personer arbetande i
verksamheten under stora delar av 2019. En arbetade som banarbetare tillsammans med vår greenkeeper
och en arbetade i receptionen/caféet. Båda har varit mycket uppskattade.
Under året har det nya övningsområdet med övningsgreen och bunker iordningsställts. Området kommer att
öppnas till säsongen 2020.
De nya mattorna på drivingrangen som köptes in 2018 resulterade i att besökare ökade markant under
hösten. Tyvärr blåste nätet sönder i en storm i början av september 2018. Nätet reparerades i början av 2019.
I själva verket var det en renovering som gjordes då stolpar som stod snett rätades upp och nätat fästas upp
på stolparna på ett nytt, sektionsuppdelat, sätt.
Banan öppnades rekordtidigt 2019 (februari) vilket resulterad i många golfgäster under början av året. På
grund av det milda vädret kunde vi sedan ha öppet hela året.
Under hösten 2019 kallade föreningens representanter till kommunen för ett möte om de byggplaner som
finns i de södra delarna av kommunen och som berör golfbanan. Ale kommun informerade om att
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planeringen skulle påbörjas och som ett första steg skulle en tidsplan tas fram i början av 2020. Preliminärt
meddelades att vi kommer att förlora 3 hål (4, 5 och 6), hela övningsområdet liksom puttinggreen,
drivingrange och klubbhus. Vid ett senare möte närvarade förutom kommunen även berörda markägare
(Orkla och Veidekke). Alla var mycket positiva till att golfbanan skulle vara kvar. Vi erbjöds även ny mark
av kommunen (till vänster om hål 2) och av Orkla (övre delen av Kohagen). En grupp arbetade under hösten
med att ta from olika planer på hur den nya anläggningen skulle kunna se ut. I de olika planer som togs fram
inkluderades allt som på längre sikt måste flytta, dvs allt utom nuvarande hål 1, 2, 3,7 ,8 och 9 samt
upplagsplatsen till höger om nuvarande hål 4. Marken vi kommer att få arrendera av kommunen och Orkla
kommer att räcka till.

Föreningens struktur
BSIF är en ideell förening där en mycket stor del av föreningens verksamhet drivs av engagerade ideella
medlemmar. Föreningen består utöver styrelsen av åtta kommittéer: Medlemskommitté (fn Styrelsen), Elitoch juniorkommitté, Bankommitté, Handicap- och regelkommitté, Tävlingskommitté, Damkommitté,
Herrkommitté och Seniorkommitté. Ingen som är medlem i någon av ovanstående grupperingar uppbär
något arvode.
Ett särskilt tack också till Torsdagsgruppen, Kansligruppen och Rangegrupperna för det ideella arbete de
lägger ner.

Medlemmar, greenfeegäster, Pay & play
Vid årets slut hade Backa Säteri Idrottsförening sammanlagt 379 medlemmar varav 359 golfmedlemmar och
resten stödmedlemmar. Av golfmedlemmarna var 257 seniorer och102 juniorer under 21 år.
Under året hade föreningen 3531 registrerade golfrundor av medlemmar och 1696 av besökande
greenfeegäster. Av gästerna var 125 Pay & play-spelare.
Föreningen är med i Golfhäftet och det har resulterat i 203 besökare. Vi har under året haft
greenfeesamarbeten med följande klubbar: Ale GK, Lerjedalen GK, Bollestad GK, World of Golf och HGC,
(Hisingens Golfcenter)

Tävlingskommittén
Under året har tävlingssektionen anordnat 12 tävlingar. Det genomsnittliga antalet deltagare har varit cirka
25 personer. För andra året anordnades också en tävling tillsammans med Bollestad GK, Älvslaget.
Deltagarna spelade 9 hål på de två banorna med gemensam lunch efter 9 hål på Bollestad GK.
Årets matchcup vanns av Dan Sandkvist som slog Karin Henningsson i finalen
Årets klubbmästare blev:
Herrar
Marcus Bengtsson
Damer
Linda Nilesten
Herrar 50
Göran Svensson
Backa Säteri Golf ställde i år upp med två lag i Göteborgs Golfförbunds seriespel. H50-laget slutade på en
fin fjärdeplats i division 4, av 9 deltagande lag. H30 laget slutade på andra plats i division 4, av 6 deltagande
lag. Det innebär att H30-laget spelar i division 3 nästa år. Gratulerar!
Backa Säteri IF deltog tillsammans med Bollestads GG i handicapseriespelet D50+.
Ett stort tack till alla som ställt upp som tävlingsledare under året.
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Tävlingskommittén har bestått av: Claes Andersson, Maj Holmström, Monica Röring, Roland Berg, Anette
Källgren och Bengt Holtinger.

Handicap- och regelkommittén
Sektionen har under året handlagt regel- och handicapfrågor samt genomfört tre regelkurser och en
regelvandring.
Handicap- och regelkommittén har under året bestått av Daniel Udd, Göran Svensson och Sven
Landtmanson.

Damkommittén
Damerna genomförde17 tisdagstävlingar under 2019 fördelade på 10 under våren och 7 på hösten. Vi
startade den 9 april med kick off och avslutade lördagen den 14 september med en finalrunda. Vi
genomförde också en mycket trevlig Ladys Invitation den 21 maj med 12 tävlade par. Vann gjorde Linda EHallberg med gäst. Vårens golfresa den 11-12 maj gick till Vara-Bjertorps golfbana.
Säsongen 2019 bjöd på härligt golfväder och härlig stämningen. Extra kul har varit att vi fått orange tee så
att damer över 70 får samma möjlighet som herrarna att starta från den tee som passat dem bäst. Snittet på
deltagande på tisdagarna har varit 14 glada golfande damer. Vi hoppas att det under 2020 blir en ännu större
tillströmning av damer. Alla är välkomna oavsett handicap.
Vinnare av 2019 års poängtävling blev Ewa Persson. Finalen vanns av Linda Nilesten, tvåa blev Susanne
Samuelsson och trea Monika Röring
Lillemor, Barbro och Anette lämnade damsektionen efter 2019 år säsong. Lillemor och Barbro efter 12 år
och Anette efter 5. Ett stort tack för deras insats.
Vi som arbetade i Damkommittén under 2019 har varit Anitha Hermansson, Lillemor Holtinger, Barbro
Johansson, Katarina Eriksson och Anette Källgren.

Herrskommittén
Under verksamhetsåret 2019 har Herrgolfen genomfört 22 tävlingar på onsdagar mellan veckorna 16-37. I
sedvanlig ordning kvalificerade sig sedan 20 spelare till säsongens avslutande final lördagen 14 september.
Herrgolfen anordnade också en kickoff-resa till Åsundsholms GK helgen 5-6 maj, där 11 golfspelare deltog.
Totalvinnare i onsdagsspelet blev Bernt Källgren och finalen vanns av Glenn Tagge.
Under året har sammanlagt drygt 60 spelare medverkat en eller fler gånger i onsdagsspelet. Snittet för
onsdagstävlingarna har varit ca 17 spelare.
Herrkommittén har under året bestått av Tage Johansson och Roland Berg

Seniorkommittén
Seniorernas genomförde totalt 11 tävlingar mellan den 15/4 och 2/9 med uppehåll under semesterperioden.
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Antal deltagare har legat mellan 4-14 spelare per tillfälle. Startavgiften har varit oförändrad, 20 kr/tävling.
Seniorkommittén har bestått av Monica Röring och Lennart Forsberg

Elit- och juniorkommittén
Elit och juniorkommittén består av verksamheterna golfkul för barn 4-8 år och juniorträning för åldrarna 921. Under 2019 hade vi totalt 69 barn och ungdomar som var med på våra träningar under året, en ökning
med 18 personer sedan föregående år. BSIF anordnade också ett golfläger under sommaren med 12
ungdomar, samt tjejträningar för klubbens tjejer. Golfkul sköttes helt av ideella ledare medan
juniorträningarna och golflägret sköttes av vår pro AnnCatrin. Till tjejträningarna bjöds Lisa Fransson
respektive Anna Bergendal in.

Medlemskommittén
Vi började året med våffelcaféer. Det var mycket välbesökta och uppskattade, ett trevligt inslag under
vinterhalvåret.
Den 25 maj var det Golfens dag då vi presenterade golfens underbara värld för intresserade.
Även i år var det möjligt att beställa klubbkläder.
Styrelsen har under året även fungerat som medlemskommitté.

Bankommittén
Bankommittén bildades under 2019 och kommer att börja sin verksamhet under 2020.

Träningsverksamhet
AnnCatrin Golfacademy har bedrivit verksamhet på Backa Säteri IF under 2019. Kursutbudet har bestått av
•
•
•
•
•
•
•
•

Juniorträning,
Damträning,
På väg mot 36,
Närspelskurser,
Driverteknikkurser,
Privatlektioner.
Custom Fitting
Klubbreparationer.

Under året har och 25 personer gått nybörjarkursen.
Vi är mycket glada att vi under 2019 haft tillgång till en professionell golftränare på vår anläggning. Det har
varit mycket uppskattat. Vi hoppas at samarbetet kan fortsätta i många år till och även utvecklas vidare.
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Medlemsavgifter 2019
•

0 – 15 år

0 kr

•

16 – 21 år

300 kr

•

Senior

600 kr

•

Stödmedlemskap

200 kr

Nödinge den 24 mars 2020

........................ ........................ ........................
Maj Holmström
Göran Svensson
Simon Slottner
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

........................ ........................ ........................
Hans Rutgersson
Andres Holmberg
Ledamot
Ledamot
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