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INLEDNING 
 

Kils Golfklubb avlämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden 2021-01-01 – 12-31. 
 

STYRELSEN  
Tage Nordkvist 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 
Mål 1 
Att, utifrån verksamhetsplanen ansvara för att verksamheten genomförs på ett 
sätt som skapar nöjda medlemmar och gäster 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Det är styrelsens uppfattning att såväl medlemmar som gäster trivs bra på Kils GK. 
Kansliets personal rapporterar att den feed-back de får huvudsakligen är positiv. På 
den negativa sidan finns en del kommentarer om att man upplever att ruffen fått växa 
sig alltför hög på en del hål och att finishen blivit sämre. 
 
Om man tar del av resultaten av den medlemsenkät, Players 1st, som förväntas 
besvaras av medlemmarna kan man få en viss vägledning, men enbart en ”viss 
vägledning” beroende på att svarsfrekvensen under 2021 var låg. Endast 42% av 
medlemmarna har svarat. Statistiskt säger man att enkäter som besvaras av <85% 
inte innebär säkerställt resultat. Den låga svarsfrekvensen visar att mindre än hälften 
av medlemmarna är nyttjat möjligheten att lämna feed-back som vägledning för hur 
styrelsen ska planera klubbens förbättringsarbete.  
 
Frågor man kan ställa sig är vilka åsikter de som inte besvarat enkäten har. Är de 
mycket nöjda eller mycket missnöjda? Det som kan ge en vägledning att Kils GK 
trots allt står ganska ”högt i kurs” är att antalet medlemmar ökade under 2021 (833) 
jämfört med 2020 (809).  
 
När det gäller medlemsutvecklingen kan vi särskilt notera att antalet juniorer nära nog 
fördubblats under de tre senaste åren. Idag är 27% av medlemmarna juniorer 
(rikssnitt 25%). Detta är resultatet av ett mycket bra arbete av den juniorkommitté 
som tog över ansvaret för tre år sedan.  
Bland medlemskategorierna är guldmedlemskapet det mest populära (296). Antalet 
platinamedlemmar var 228. Tredje populäraste kategorin var bronsmedlemskapet 
(101). 
69% av medlemmarna redovisar att de säkert kommer att vara medlemmar under 
2022, 14% hade inte bestämt sig medan 16% säger att de inte kommer att vara 
medlemmar. 1% har inte svarat alls. 
När man läser enskilda medlemmars kommentarer framgår det att medlemmarna 
anser… 

• klubben känns som ett andra hem 

• trevlig klubb, man känner sig alltid välkommen 

• lagom stor klubb med bra stämning och trevlig personal 

• bra bana som man inte tröttnar på att spela 
Styrelsen arbetar hårt för att bemötandet av medlemmar och gäster ska vara 
förstklassigt. Vi som arbetar i styrelsen har den uppfattningen att medlemmarna trivs 
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mycket bra på Kils GK och indikerar att arbetet med bemötandefrågorna gett ett 
positivt genomslag. 
 
Som svar på frågan ”Vad kan vi göra för att det skall upplevas ännu bättre?” kan 
bland annat följande läsas…. 

• bättre puts och estetik på banan 

• göra klart påbörjade projekt 

• inget 

• medlemsdag 

• inse att vi är den sista generationen som arbetar ideellt. 
 
Mål 2 
Att dagens NPS-värde +49 i medlemsundersökningen Players 1st skall vara 
minst +50  
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått eftersom NPS-värdet sjunkit till +41. 
Grundfrågan när det gällande ”ambassadörspoängen” (NPS-värdet) är Hur sannolikt 
är det att du vill rekommendera Kils Golfklubb till vänner, familj eller kollegor? 
Rikssnittet för 2020 var +46 vilket betydde att Kils GK 2020 fick ett högre värde (+3) 
jämfört med ”medelgolfklubben”. Under 2021 var ”medelgolfklubbens” NPS-värde 
+42 vilket betyder att Kils GK backat från ”över medel” till marginellt under.  
Någon djupare analys av varför ”medelgolfklubben” backat liksom Kils GK har 
styrelsen inte gjort. Den största anledningen till detta är att styrelsen, inom ramen för 
tillgängliga resurser, prioriterat bemanningen på banan. Detta har inneburit att den 
del av personalen som hanterar ledning, ekonomi, medlemsfrågor och allmänna 
administrationsuppgifter inte haft tid för djupare analyser. Istället prioriteras arbete 
som handlar om personal, ekonomi, sponsorförsäljning och den administration som 
krävs för att klubben ska fungera. Om vårmötet anser det vara av nöden att en 
djupare analys görs ber styrelsen att få återkomma med en sådan vid höstmötet. 
Mål 3 
Att rikta särskilt fokus på banans utveckling, bemötandet av medlemmar och 
gäster samt utvecklingen av ekonomin  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Styrelsen har riktat särskild uppmärksamhet på banans utveckling genom att, 
tillsammans med bankommittén och banchefen, beslutat om att utveckla 
grundförutsättningen för ”bana i utmärkt skick”. Den konkreta åtgärden har bestått i 
beslut om att byta ut signalkabeln runt hela banan liksom alla dekodrar. Ett arbete 
som kostar strax under en miljon kronor. Efter anmälan till Folksam har skadorna 
godkänts som orsakad av ett åsknedslag och Folksam har beviljat att betala ut hela 
beloppet minus självrisken. 
När det gäller bemötandefrågorna genomgick all personal en utbildning i april månad. 
Utbildningens effekter har kontinuerligt följts upp under hela säsongen 2021. 
Utvecklingen av ekonomin har varit god. Se årsredovisningen. 
Mål 4 
Att, utifrån beslutade budgetar, ansvara för att ekonomin hanteras på ett 
sådant sätt att god likviditet skapas och att den utgående balansen är minst 
900 000,- vid utgången av 2021  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Se årsredovisningen.  
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Mål 5 
Att utveckla klubbens verksamhet med utgångspunkt i FN:s globala 
hållbarhetsmål 3 (god hälsa och välbefinnande), 5 (jämställdhet) och 15 
(ekosystem och biologisk mångfald) 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Det har spelats 20 000 – 25 000 ronder på Kils GK 
under 2021.  
Eftersom medicinsk forskning tydligt visar att lågintensiv motion starkt bidrar till ökad 
hälsa och ett längre friskt liv anser styrelsen att Kils GK bidragit till god hälsa och 
välbefinnande för både medlemmar och gäster. 
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet 
brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter inom livets alla områden. 
Eftersom det inte finns något i Kils GK:s sätt att organisera verksamheten som är 
hindrande för det ena eller andra könet att spela golf får målet anses vara uppfyllt. 
Spelstatistik visar också att kvinnliga medlemmar i de litet äldre ålderskategorierna 
spelar golf oftare jämfört med män i samma ålderskategori. 
Beträffande mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald) se bankommitténs 
redogörelse. 
Mål 6 
Att erbjuda Kils skolor att nyttja golfbanan som rum för lärande med 
handledning av banchefen 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått på grund av restriktioner i samband med 
pandemin. 
Mål 7 
Att, inom styrelsen, ha en ledningsgrupp som utgör stöd och hjälp till den 
arbetande styrelseordföranden  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Det har funnits en fungerande ledningsgrupp under 2021. Ledningsgruppen har 
under säsongen haft möten varje tisdag kl. 08.00 – 09.00. Samtliga 
ledningsgruppsträffar har protokollförts med uppföljning vid nästkommande möte. 
Ledningsgruppen 2021 har bestått av Ninni Berndtsson, Magnus Barth, Torbjörn 
Engström, Peter Wretman och Tage Nordkvist. 
Mål 8 
Att minst genomföra ett styrelsemöte per månad med undantag för juli 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Under 2021 har 13 ordinarie protokollförda styrelsemöten genomförts varvid 167 
paragrafer behandlats. Oktober månads möte var ett heldagsmöte med fokus på 
verksamhetsplanen för det kommande året med grund i kommittéernas förslag. Ett 
andra fokus på oktobermötet var budgetarbete.  
Mötesformen har varierat mellan fysiska och digitala möten. Huvudregeln har varit att 
samtliga styrelseledamöter ska kunna känna sig trygga med den valda mötesformen. 
Mål 9 
Att styrelsen och banchefen organiserar klubbens lednings- och 
styrningsarbete på ett sätt som gör att anställda erbjuds god arbetsmiljö  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
En olyckshändelse har inträffat men inga incidenter. Inga långtidssjukskrivningar har 
förevarit. 
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Mål 10 
Att kontinuerligt stödja och följa upp kommittéernas arbete med syftet att 
erbjuda kommittéledamöterna dialog med styrelsen  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Beslutet som togs under 2020, att varje kommitté ska ha en kontaktperson i 
styrelsen, har fungerat även under 2021.  
Två regelrätta möten mellan kommittéernas ordförande och styrelsens ordförande 
har hållits. I övrigt hanteras olika frågor i vardagen genom spontana eller planerade 
möten. 
Mål 11 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan  
Måluppfyllelse. Målet uppnått.  
Hemsidan hanteras vanligtvis av Ninni Berndtsson. I inledningen av säsongen gjorde 
Peter Wretman ett stort jobb med att publicera samtliga sponsorer sorterade på olika 
kategorier. 
Mål 12 
Att, under säsongen, arrangera tävlingar för Platinamedlemmarna  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Styrelseledamoten Peter Wretman har ansvarat för aktiviteten och har, trots 
”Coronastörningar” arrangerat två frukostgolftävlingar och två After Work-tävlingar. 
Uppslutningen har varit god med ca 50 deltagare vid varje tillfälle. 
Mål 13 
Att skapa ett marknadsföringsmaterial  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Ett enklare marknadsföringsmaterial finns och används huvudsakligen i samband 
med försäljningen av reklamplatser. 
 

 
ÖVERGRIPANDE DAGLIG VERKSAMHET  
Tage Nordkvist 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1 
Att som operativt ansvarig säkerställa att styrelse- och årsmötesbeslut 
verkställs  
Måluppfyllelse: Målet är uppnått.  
Målet är självutvärderande eftersom varje styrelsemötes dagordning innehåller 
punkten ”föregående mötesprotokoll”. Under denna punkt sker redovisning av aktuellt 
status i förhållande till beslut som tagits på föregående möten.  
Utvärdering av årsmötesbeslut är det du just nu läser - Verksamhetsberättelsen. 
Mål 2 
Att hantera klubbens ekonomi utifrån vårmötes- och styrelsebeslut 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Se årsredovisningen. 
Mål 3 
Att ansvara för driften av klubben och anläggningen  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Förvaltningsberättelsen (verksamhetsberättelsen och 
årsredovisningen) visar att driften av klubben hanterats i enlighet med mål och 
verksamhetsaktiviteter.  
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Mål 4 
Att vara behjälplig och rådgivande för kommittéerna  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Kils GK har mycket kompetenta kommittéledamöter 
vilket leder till att behovet av råd och stöd är litet men i de fall frågor finns ställer 
klubbchefen eller kanslisten upp på möten. 
Mål 5 
Att ansvara för sponsorverksamheten i enlighet med beslutad budget  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Intäktsbudgeten nåddes. 
Försäljningen av sponsring bör snarare ändras till försäljning av reklamplatser 
eftersom det är vad det egentligen handlar om. Arbetet tar mesta delen av tillgänglig 
tid från 1 oktober – 1 mars (eller längre) påföljande år. Dagens organisation med att 
det enbart är en person som hanterar uppgiften är långsiktigt sårbar och får anses 
utgöra en betydande risk för inkomstbortfall motsvarande en årsavgiftshöjning 
motsvarande i genomsnitt 780 kr. 
Under året har klubbchefen vid flera tillfällen bett medlemmar om hjälp med tips om 
företag att kontakta. Mängden inkomna tips har varit mycket begränsat. 
Mål 6 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Vid varje möte har behovet av aktuell information 
tagits upp. I de fall (många) behov av att publicera information har detta skett. Bland 
annat finns numera en kalenderfunktion där olika nyheter eller annat som behöver 
publiceras förs in. 
Mål 8 
Att ansvara för att alla styrelsesammankomster rapporteras till SISU 
Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Samtliga styrelsemöten har rapporterats till SISU 
Idrottsutbildarna. 
 
 
 

MEDLEMSKOMMITTÉN  
Vakant 
Medlemskommitténs uppdrag ändrades under året varför inget finns att redovisa. 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN  
Peter Wretman 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål nr 1 
Att fortsatt utveckla tävlingskommitténs organisation och arbetsformer 
Måluppfyllelse: Målet i huvudsak uppnått. Kommittén bestod av följande personer: 
Peter Wretman, Ninni Berndtsson, Tomas Mogren, Mona Mogren, Greger Norlin, 
Jan-Ove Ericsson och Annki Wretman. Behov att rekrytera fler medlemmar till 
kommittén under nästa säsong. 
Mål nr 2  
Att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett tävlingsprogram för 
kommitténs klubbtävlingar 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Upprättat tävlingsprogram i samverkan med klubb- och 
banchef.  
Mål nr 3 
Att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmar och 
gästande golfspelare  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Genomfört Golfvecka med 4 öppna tävlingar Golfstore 
Masters, Golfresan on Tour, Golfhäftet Trophy, Greenkeeper Impossible Open. 
Genomfört ytterligare 3 öppna tävlingar Ekebygolfen, Krögargolfen och Coop Kil 
Scramble.  
Mål nr 4 
Att verka för ökat deltagande i klubbens tävlingar 
Måluppfyllelse: Målet i huvudsak uppnått. Under året har cirka 920 golfare deltagit i 
de tävlingar som kommittén arrangerat. Av dessa hade Kils GK KM singel 46 och 
mixed/par 52 deltagare. Teen Tour First #4 med 24 deltagare och Värmlandsserien 
juniorer 18 respektive 9 hål med 14 deltagare. Övriga tävlingar hade tillsammans 780 
deltagare. Totalt dock färre deltagare än 2020 vilket till del beror på två inställda 
tävlingar.  
Mål nr 5 
Att erbjuda tävlingar som kan passa golfspelare i alla åldrar av båda könen och 
såväl nybörjare som mer etablerade spelare  
Måluppfyllelse: Målet i huvudsak uppnått. Vi har genomfört några tävlingar med olika 
spelsätt bland annat Golfstore Masters 2-mannalag fyrboll bästboll, Krögargolfen 2-
mannalag scramble och Golfhäftet Trophy greensome. Greenkeeper Impossible 
Open var en 4-mannalagtävling scramble med olika utmaningar bland annat två 
flaggplaceringar på greenerna. KM genomfördes både i singel som foursome par och 
mixed. 
Mål nr 6  
Att utveckla marknadsföringen av klubbtävlingar 
Måluppfyllelse: Målet i huvudsak uppnått. Tävlingarna marknadsfördes på klubbens 
anslagstavla, hemsidan och genom mejl till medlemmar. Fortsatt prioritering med att 
utveckla marknadsföring och information om klubbtävlingar. 
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Mål nr 7 
Att genomföra en Golfvecka 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Golfveckan genomfördes 13–17 juli med fyra tävlingar. 
Golfstore Masters, Golfresan on Tour, Golfhäftet Trophy och Impossible 
Greenkeeper Open. Cirka 450 deltagare under de fyra tävlingsdagarna. Bra 
organisation och mycket bra insatser av alla funktionärer.   
Mål nr 8 
Att genomföra KM singel, mixed och par 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. KM Singel samt KM Foursome Mixed och Par har 
genomförts med totalt 98 deltagare. I KM singel pris till de fem bästa nettoresultaten 
alla klasser. I KM Mixed respektive KM Par pris till lag med bästa nettoresultat. 
Fortsatt arbete för om möjligt attrahera fler nästa år. 
Mål nr 9 
Att genomföra Ekebygolfen 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Deltävling i Ekebygolfen genomfördes med 70 
deltagande.    
Mål nr 10 
Att genomföra ytterligare minst fyra klubbtävlingar med varierande spel- och 
tävlingsformer både singel-, par- och lagtävlingar 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. Genomfört ytterligare två öppna klubbtävlingar 
med cirka 260 deltagare. Krögargolfen och Coop Kil Scramble. Tävlingen 
Vårprologen för Kils GK medlemmar fick inställas pga Coronapandemin och 
Höstepilogen by Autoexperten ställdes in på grund av mycket regnande.  
Mål nr 11 
Att erbjuda företag att sponsra någon eller några tävlingar 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Golfstore, Coop Kil och Kils Golfrestaurang har 
sponsrat egna tävlingar. Dessutom har vi arrangerat golftävlingar för de stora 
golfföretagen Golfhäftet och Golfresan. Företag har även sponsrat tävlingar genom 
bidrag till prisborden. Tävlingen FÖRCH Open fick tyvärr inställas på grund av för få 
deltagare och Höstepilogen by Autoexperten ställdes in på grund av mycket 
regnande. Målet delvis uppnått.   
Mål nr 12 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Information om riktlinjer och råd maa Coronapandemin 
för genomförande av tävlingar har publicerats. Resultat och bilder från några 
genomförda tävlingar har publicerats.   
Mål nr 13 
Att genom positivt ekonomiskt netto efter säsongens slut bidra till att klubbens 
intäkter stärks 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Under året uppgick tävlingsintäkterna till 133 tkr och 
nettobidraget uppgick till 89 tkr.  
Mål nr 14 
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Vi har rapporterat sammankomsterna till SISU. 
Mål nr 15 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande  
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått pga. Coronapandemin.  
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REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN 
Tomas Mogren 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 
Mål 1 
Att informera medlemmar om nyheter inom golfreglerna genom 
informationskampanjer på hemsidan och utbildningsträffar 
Måluppfyllelse: Målet delvis uppnått. Regel vandringen fick dock återigen ställas in. 
Mål 2-4 
Att behandla uppkomna revisionsärenden för att anpassa handicap till aktuell 
spelstandard vid t ex sjukdom eller långvarig bortavaro 
Att ansvara för hålens indexering 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan 
Måluppfyllelse: Målen 2–4 uppnådda. 
Mål 5 
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. Kommittén har bestått av och Tomas Mogren, 
Cermit Bäcklund och Peter Wretman. Vi har dock inte haft några formella möten 
under året. 
Mål 6 
Att kontinuerligt samarbeta med banchefen/klubbchefen om banmarkeringar 
m.m. 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. På regelsidan har vi haft en allmän översyn av 
markeringar på banan och bistått olika domare till de tävlingar där de översett spelet. 
Nya markeringar på hål 11 har tillkommit och ”out-of bounds”-markeringen på hål 1 är 
ändrad.  
Mål 7 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande  
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått pga. Coronapandemin. 
 
 

HERRKOMMITTÉN  
Torbjörn Engström 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1 
Att erbjuda herrgolfarna en bra tävling på onsdagar 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Mål 2 
Att erbjuda herrgolfarna en matchspels cup  
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått  
Mål 3–4 
Att ha god ekonomi för priser under tävlingar och avslutningstävlingen som 
inte belastar klubben  
Att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett program för kommitténs 
tävlingar  
Måluppfyllelse: Målen 3–4 uppnådda. 
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Mål 5 
Att förnya och experimentera med tävlingsformer någon gång under säsongen 
Måluppfyllelse: Målen inte uppnått. Ingen ny tävlingsform 2021. 
Mål 6 
Att försöka öka antalet deltagare i onsdagstävlingarna  
Måluppfyllelse: Målet uppnått trots Coronapandemin. Deltävlingarna i KH golfen 
började den1 juni och samlade 734 deltagare finalen inräknat. Det ger ett snitt på 43 
deltagare per tävling, vilket är 1 spelare mer än 2020 då vi var 42 spelare i snitt. 
Mål 7–8 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan  
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna  
Måluppfyllelse: Målen 7–8 uppnådda. 
Mål 9 
Att upprätta en budget och föra en ekonomisk redovisning som lämnar ett 
överskott om minst 2000,- klubben vid säsongens slut som täckningsbidrag för 
administrativ service 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Herrkommittén lämnade ett överskott om minst 2 000 
kr 
Mål 10 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått pga. Coronapandemin. 
 
 
 

SENIORKOMMITTÉN  
Jan ”Kalle” Karlsson 

 
Mål och verksamhetsaktiviteter 
 
Mål 1 

Att genomföra möten för planering och uppföljning av seniorverksamheten 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Två protokollförda möten genomfördes under året. 
Mål 2–3 
Att följa upp det ekonomiska utfallet vid seniorkommitténs tävlingar  
Att fastställa 2021 års spelprogram för seniorverksamheten. 
Måluppfyllelse: Målen 2-3 uppnådda.  
Mål 4 
Att kontinuerligt följa upp och göra nödvändiga justeringar av seniorernas 
tävlingsstatuter. 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Statuterna har justerats under året. 
Mål 5 
Att genomföra Torsdagsgolfen, Eftersäsongsgolfen, matchen Kil-Billerud samt 
94-trofén. 
Måluppfyllelse: Målet delvis uppnått.  Eftersäsongsgolfen inställd pga. dåligt intresse. 
Mål 6–7 
Att planera och arrangera H50+ och D50+ 
Att ansvara för genomförandet av tävlingarna Värmlandsserien H50+ och D50+ 
Måluppfyllelse: Målen 6-7 uppnådda.  
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Mål 8 
Att utse ansvarig samordnare/lagledare till serietävlingen MSV H65+. 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Ansvarig samordnare/lagledare utsedd.   
Mål 9 
Att öka antalet starter i Torsdagsgolfen. 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått.  
Mål 10 
Att samarbeta vid partävlingen Tredagars. 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Partävlingen genomfördes tillsammans med Karlstads 
GK och Hammarö GK.  
Mål 11 
Att aktivt medverka till att tävlingar förläggs till Kils GK för att stärka klubbens 
intäkter. 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. Eftersäsongsgolfen inställt pga. dåligt intresse. 
Mål 12 
Att upprätta en budget och föra en ekonomisk redovisning som lämnar ett 
överskott om minst 2000,- klubben vid säsongens slut som täckningsbidrag för 
administrativ service 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Mål 13 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan   
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Material har skickats till Kils GK´s kansli för 
publicering. 
Mål 14 
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna. 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Mål 15 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått pga. Coronapandemin. 
 
 

 

DAMKOMMITTÉN  
Ingrid Berndtsson 
 

Mål och aktiviteter 
 
Mål 1 
Att locka många golfande damer till våra golfarrangemang genom social 
samvaro 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Under säsongen har vi haft 514 deltagare i våra 23 
sammankomster/tävlingar. 13 tävlingar med valfri spelpartner och tid samt 9 med 
lottade tävlingar i olika varianter. Som flest var det 42 deltagare på en 
sammankomst/tävling. 
Mål 2 
Att arrangera en upptaktsträff inför golfsäsongen med en 9-hålstävling, 
modevisning och information om kommande säsong och tävlingsprogram. 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. På grund av Coronarestriktioner blev denna 
upptakt inte av. 
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Mål 3 
Att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett tävlingsprogram för 
kommitténs tävlingar 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Mål 4 
Att arrangera en 18-hålstävling med efterföljande vinprovning 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Den 21 augusti arrangerades en scramble-tävling med 
efterföljande vinprovning med 17 deltagare som upplevde en spännande tävling och 
sedan kunde avnjuta god mat och fina viner. 
Mål 5 
Att anordna golftävlingar för damer på tisdagar med varierande tävlingsformer 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Kommittén har arrangerat Bästboll, Irish greensome, 
Greensome, Scramble och lottade singeltävlingar 
Mål 6 
Att anordna en ”hemlig resa” för Kils damer för att få uppleva och spela på 
annan bana. Resan sker över dagen på en tisdag. 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. En icke hemlig resa planerades till Karlskoga, men 
den blev tyvärr inställd pga regn. 
Mål 7 
Att erbjuda träning för damer under säsongen med golfklubbens pro som 
instruktör 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. Aktiviteten inte genomförd under 2021 
Mål 8 
Att anordna två gemensamma prisutdelningar i anslutning till tisdagsgolfen 
och som säsongsavslutning anordna golftävling en lördag med prisutdelning  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Mål 9–12 
Att arrangera en tävling på söndagen efter säsongsavslutningen, Tio små 
birdies, då de tio som spelat flest tisdagstävlingar under säsongen får delta 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan 
Att upprätta en budget och föra en ekonomisk redovisning som lämnar ett 
överskott om minst 2000,- klubben vid säsongens slut som täckningsbidrag för 
administrativ service 
Att rapportera alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målen 9–12 uppnådda. 
Mål 13 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått pga. Coronapandemin. 
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JUNIOR- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN  
Fredrik Toftgård 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1 
Att utveckla juniorverksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Vi har på olika sätt under våren annonserat och gjort reklam för vår verksamhet. 
Söndagen den 25 april anordnades en uppstartsdag för barn/juniorer att komma och 
testa golf.  
20 Golfkulare har testat på under sommaren. 17 av dessa har varit med 3 eller fler 
gånger. 
Vi har haft 40 juniorer i träning. 32 träningstillfällen med i genomsnitt drygt 12 juniorer 
per tillfälle. 
Vår- respektive höstsäsongen avslutades med roliga och tokiga avslutningar.  
Juniorkommittén vill härmed rikta ett stort tack till Anton Ericsson och de föräldrar 
som ställt upp vid juniorträningar och Golfkul. 
Mål 2 
Att rekrytera ledare och därefter utöka antalet ledarledda träningstillfällen 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått.  
Juniorkommittén har 2021 bestått av följande personer: 
Fredrik Toftgård, Sandra Rosén, Magnus Trapp, Andras Hillerström och Alva Haster.  
Vi har trots flera försök till datum inte lyckats att locka fler föräldrar till att engagera 
sig. Coronapandemin kan också vara en orsak till detta.  
Mål 3 
Att, utifrån styrelsens beslut, ha tillgång till klubbens instruktör 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Under perioden januari-mars erbjöds juniorer att träna inomhus tillsammans Anton 
Ericsson. Deltagandet var varierade mellan 2 och 7 juniorer. 
Träning för juniorerna har erbjudits två gånger i veckan med några veckors uppehåll i 
juli. Anton Ericson var ansvarig för dessa grupper. 
Mål 4 
Att skapa ett samarbete med herr- och damkommittéerna  
Måluppfyllelse Målet inte uppnått.  
Mål 5 
Att få fler juniorer att tävla både enskilt och tillsammans med andra på klubb- 
och distriktsnivå  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. På grund av Coronapandemin har 
tävlingsverksamheten varit begränsad denna säsong. Dock var det flera av 
juniorerna som tog chansen att testa tävling när Värmlandsserien anordnades på Kils 
GK.  
Mål 6 
Att ordna någon form av läger för juniorerna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Ett uppskattat sommarläger anordnades av 
juniorkommittén med Anton Ericsson och Alva Haster som ledare.  
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Mål 7 
Att ha en stående tid en gång/vecka för spel på banan med företräde för 
juniorer 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. Juniorkommittén tog under våren beslut att ha 
träning i stället på grund av det låga deltagandet förra året. 
 
Mål 8 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
 
Mål 9 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande. 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. 
 
Mål 10 
Att rapportera kommitténs alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått pga. Coronapandemin. 
 
 
 

BANKOMMITTÉN  
Cermit Bäcklund 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1       

Att genomföra förbättringsarbeten avseende tees 
Måluppfyllelse: Målet inte helt uppnått. Förbättringsarbeten har genomförts men 
kommer fortsätta under säsongen 2022. 
Mål 2 
Att Kils GK:s bana ska vara en av de bäst skötta golfbanorna i Värmland 
Måluppfyllelse: Målet delvis uppnått. I målet ingår även att vi ska ha ekologiskt 
välskött bana. Den resan har började 2019 och har fortsatt även under 2021.  Målet 
utgör en långsiktig ambition som över tid ska styra klubbens utvecklings- och 
underhållsarbetet. 
Mål 3 
Att ha ett helhetsperspektiv på utvecklingen och driften av anläggningen i 
enlighet med beslutat måldokument 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Stäms av efter varje säsong Banskötseln är 
huvudområdet men även de andra områdena kräver underhåll. Genom ett 
helhetsperspektiv arbetar vi med ett kontinuerligt fokus på skötseln av banan och i 
planerade steg, så långt resurserna räcker, underhålla resterande delar av 
anläggningen. Genom detta helhetsperspektiv ska ingen del av anläggningen fallera. 
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Mål 4 
Att engagera Magnus Sunesson för att bedöma och ge råd om spelbarheten på 
hål 1–9 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Magnus Sunessons har redovisat sina synpunkter i en 
rapport. Rapporten utgör en del av klubbens underlag i överväganden och beslut 
rörande den fortsatta utvecklingen av golfbanan.  
Mål 5 
Att banskötseln kännetecknas av miljömässig hållbar utveckling med 
utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål 
Måluppfyllelse: Målet i huvudsak uppnått. Arbetet har i stor utsträckning skett mot en 
fortsatt miljömässig hållbar utveckling av banan med utgångspunkt i mål 15 
(ekosystem och biologisk mångfald). Bedömningen är att minst 70 % av arbetet 
utförs enligt principerna för regenerativ (miljömässigt hållbar) banskötsel.    
Mål 6 

Att arbeta i enlighet med GEO OnCourse som riktmärke 
Måluppfyllelse: Målet inte helt uppnått. Arbetet har så långt möjligt bedrivits i enlighet 
med och i riktning mot detta mål.  
Mål 7 
Att beakta medlemmarnas synpunkter på banutvecklingen 
Måluppfyllelse: Målet delvis uppnått. Att tillvarata medlemmarnas synpunkter på 
banutvecklingen är en ständigt pågående process. 
Mål 8 
Att som komplement till banpersonalen, engagera medlemmar i hålvärdslag, 
bunkerlag och arbetslag för speciella arbeten 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Det arbete som genomförts under tisdagar med den 
s.k. Tisdagsgruppen har varit mycket betydelsefullt för skötsel av banan – stort tack 
till alla som ställt upp! 
Mål 9 
Att tillsammans med hålvärdssamordnaren Greger Norlin, diskutera och 
besluta om arbeten som kan utföras av hålvärdslagen 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått på grund av Coronapandemin.  
Mål 10 
Att tillsammans med hålvärdssamordnaren och banchefen planera 
städdagarna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Sker varje år.  
Mål 11 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Har skett löpande under säsongen. 
Mål 12 
Att upprätta en plan för utveckling av korthålsbanan 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. Tid har inte funnits för att upprätta en plan för 
utveckling. 
Mål 13 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått pga. Coronapandemin. 
Mål 14 
Att rapportera kommitténs alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
 


