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INLEDNING 
 

Kils Golfklubb avlämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden 2022-01-01 – 12-31. 
 

STYRELSEN  
Tage Nordkvist 
 
Styrelsen 2022 
Cermit Bäcklund 
Torbjörn Engström 
Margot Hedlund 
Sture Karlsson 
Peter Wigarthsson 
Peter Wretman 
 
Styrelsesuppleanter 2022 
Emma Alfredsson 
Tomas Mogren 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1 
Att, utifrån verksamhetsplanen ansvara för att verksamheten genomförs på ett 
sätt som skapar nöjda medlemmar och gäster. 
Måluppfyllelse: Målet ej uppnått (se även mål 2 nedan)  

 
Det finns två huvudsakliga sätt att mäta medlemmarnas och gästernas nöjdhet på 
varav det ena är den årliga medlemsenkäten Players 1st och de dagliga fysiska 
mötena. Ett problem, när det gäller att kunna presentera en säker bild, är att 
svarsfrekvensen på medlemsenkäten är låg (47%). De som svarar; är det de positiva 
eller de kritiska? Samma sak gäller de fysiska mötena; är det de positiva som 
kommer fram och pratar eller är det kritikerna? En subjektiv bedömning är att det 
huvudsakligen är de positiva som tar kontakt, stannar till och pratar en stund. 
En generell bild över 2022 är splittrad; de områden som uppskattas mest är 
serviceområdena träning, service och upplevelse, klubbliv, ledning samt medlemskap 
och avgifter. De områden som medlemmarna anser är de största förbättringsom-
rådena är banan, träningsområdena och shopen. 
 

Mål 2 
Att dagens NPS-värde i medlemsundersökningen Players 1st skall vara minst 
50. 
Måluppfyllelse: Målet ej nått eftersom NPS-värdet är +28. 

 
Grundfrågan när det gällande ”ambassadörspoängen” (NPS-värdet) är Hur sannolikt 
är det att du vill rekommendera Kils Golfklubb till vänner, familj eller kollegor? Skalan 
är -100 till +100. 
Rikssnittet för 2020 var +46 vilket betyder att Kils GK 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 (+41). För 2022 har 
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ambassadörspoängen sjunkit ytterligare och är nu +28. Rikssnittet är +40 medan 
snittet för Värmland är 42. 
Varför backar Kils GK när det gäller andelen medlemmar som vill rekommendera 
klubben till vänner, familj, och kollegor? Svaret finns bland de 47% av medlemmarna 
som besvarade medlemsenkäten i augusti 2022; man är inte nöjd med banan.  
Redan under tidig höst 2022 startades ett utvecklingsarbete för att komma till rätta 
med banans kvalitet; en ledningsgrupp (Magnus Barth, Ludvig Barth och Peter 
Wigarthsson som styrelsens representant) för specifikt banan bildades med syftet att 
bredda och fördjupa kompetensen, förbättra banchefens arbetsmiljö i så motto att fler 
är med och delar på t ex planerings- och andra uppgifter. Ett stort arbete har också 
lagts ner på revidering av skötselplanerna. Fokus har också satts på tydlig 
information till medlemmarna. 
 

Mål 3 
Att rikta särskilt fokus på banans utveckling, bemötandet av medlemmar och 
gäster samt utvecklingen av ekonomin.  
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 

 
Stort fokus har riktats mot banans utveckling. Se redovisning på annan plats i denna 
verksamhetsberättelse. Bemötandet av medlemmar och gäster är en grundbult inom 
det vi kallar serviceområden vilka fått stort gillande av medlemmarna i enkäten. Tack 
vare stor kostnadsmedvetenhet har finanserna kunnat hållas inom rimliga gränser. 
 

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 2022. 
Måluppfyllelse: Målet ej uppnått.  

 
Det gångna året har utsatt klubbens ekonomi för stora påfrestningar. Den främsta 
orsaken är den elakartade vintern 21/22 som åsamkade många banor i 
mellansverige, liksom vår, stora skador. Detta har krävt stora extra insatser som 
naturligtvis fört med sig kostnader. Som ”lök på laxen” har omvärldshändelser gjort 
att priserna på nödvändigt material till banan ökat med ca 15%. 
Trots detta har ekonomin kunnat hållas på en, till 100%, kontrollerbar nivå tack vare 
stor sparsamhet inom andra områden. För mera detaljerad information om den 
ekonomiska utvecklingen under 2022; se årsredovisningen. 
 

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. 

 
I verksamhetsberättelsen för 2021 rapporterades att medicinsk forskning tydligt visar 
att lågintensiv motion starkt bidrar till ökad hälsa och ett längre friskt liv. Styrelsen 
anser att inget ändrats på denna punkt. 
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. 
Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 
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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. 
Beträffande ekosystem och biologisk mångfald se bankommitténs 
verksamhetsberättelse. 
 

Mål 6 
Att, inom styrelsen, ha en ledningsgrupp som utgör stöd och hjälp till den 
arbetande styrelseordföranden/klubbchefen. 
Måluppfyllelse: målet uppfyllt 

 
Det har funnits alla möjligheter för ordförande att, i olika situationer, kalla samman en 
särskild grupp bestående av styrelseledamöter. Tack vare bra fungerande löpande 
kommunikation inom styrelsen har enbart ett fåtal sådana möten hållits. 
 

Mål 7 
Att minst genomföra ett styrelsemöte per månad med undantag för juli. 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt.  

 
Tolv protokollförda styrelsemöten har hållits under 2022 varvid 132 paragrafer 
avhandlats. 
 

Mål 8 
Att styrelsen och banchefen organiserar klubbens lednings- och 
styrningsarbete på ett sätt som gör att anställda erbjuds god arbetsmiljö. 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  

 
Organisationen för klubbens lednings- och styrningsarbete har främst organiserats 
inom ramen för de veckomöten som genomförts varje vecka under den gångna 
säsongen. I dessa möten deltar banchefen, kanslisten, ansvarig för 
shop/reception/utbildning och styrelsens ordförande. 
Arbetsmiljöfrågorna är en levande del av den dagliga verksamheten och behandlas 
organiserat i grupp (veckomötena) men också i enskilda samtal. Den fysiska 
arbetsmiljön är generellt sett god. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön har 
det, under året, funnits anledning till några enskilda samtal. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att belastningen på personalen, från tid till 
annan, blir mycket hög eftersom verksamheten är säsongsintensiv. För att värna om 
ekonomin genomförs verksamheten dessutom med så liten personalstyrka som 
någonsin är möjligt. 
 

Mål 9 
Att kontinuerligt stödja och följa upp kommittéernas arbete med syftet att 
erbjuda kommittéledamöterna dialog med styrelsen.  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  

 
Styrelsens ordförande kallar samtliga kommittéordföranden till möte några gånger 
per år. Dessutom finns det, när som helst, möjlighet för varje kommittéordförande att 
ta kontakt med styrelsen.  
Varje kommitté har en utsedd kontaktperson i styrelsen. 
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Arbetet fungerar friktionsfritt tack vare att varje kommitté bedriver ett mycket 
ansvarsfullt och kompetent arbete. 
Tack, alla kommittéer för det fina arbete ni lägger ner för klubbens bästa. 
 

Mål 10 
Att arrangera frukost- och afterworkgolf för Platinamedlemmarna under 
säsongen. 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  

 
Styrelsen har delegerat ansvaret för detta mål till ledamoten Peter Wretman. I 
samverkan med Ninni Berndtsson genomförs aktiviteterna på ett utomordentligt sätt 
till stor glädje för platinamedlemmarna.  
 

Mål 11 
Att stödja tävlingskommittén i genomförandet av Femdagarsgolfen så att 
spelarna känner sig prioriterade. 
Måluppfyllelse. Målet uppnått.  

 
Det är tävlingskommittén som planerar och genomför Femdagarsgolfen. Styrelsen 
ställer sig alltid till tävlingskommitténs förfogande för den hjälp tävlingskommittén 
anser sig behöva. 
 
Avslutning 
Styrelsen ber att få framföra ett stort tack till alla anställda – ingen nämnd och ingen 
glömd – för det fina arbete ni utfört under 2022.  Styrelsen ber också att få framföra 
ett stort och hjärtligt tack till alla de många medlemmar som utför ett stort och mycket 
uppskattat ideellt arbete för vår kära gemensamma klubb. 
 

 
ÖVERGRIPANDE DAGLIG VERKSAMHET  
Tage Nordkvist 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1 
Att som operativt ansvarig säkerställa att styrelse- och årsmötesbeslut 
verkställs  
Måluppfyllelse: Målet är uppnått.  

 
I revisorernas uppdrag ingår verksamhetsrevision. För att kunna utföra uppgiften 
följer revisorerna samtliga protokoll och eftersom allt befunnits vara i sin ordning är 
målet uppfyllt. 
 

Mål 2 
Att hantera klubbens ekonomi utifrån vårmötes- och styrelsebeslut. 
Måluppfyllelse: Målet ej uppnått.  

 
Årets resultat avviker negativt i jämförelse med den av vårmötet antagna budgeten. 
För en tydligare bild; se årsredovisningen. 
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Mål 3 
Att ansvara för driften av klubben och anläggningen.  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  

 
I egenskapen ”ideellt arbetande styrelseordförande” har ansvaret för driften av 
klubben och anläggningen tagits. Ett år innehåller dock många olika skeenden då 
beslut måste tas som i större eller mindre omfattning avviker från det önskade läge 
som presenteras i en verksamhetsplan. Så har även gjorts under 2022. Mest 
uppmärksammat är beslutet (förankrat i styrelsen) om en extern utvärdering av 
banan och banskötseln. 
 

Mål 4 

Att vara behjälplig och rådgivande för kommittéerna  

Måluppfyllelse: Målet uppnått.  

Kils GK har mycket kompetenta ledningsfunktioner i kommittéerna vilket leder till att 
behovet av råd och stöd är litet men i de fall frågor finns ställer ordförande eller 
kanslisten upp med det stöd som efterfrågas. 

Mål 5 
Att ansvara för sponsorverksamheten i enlighet med beslutad budget.  
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  

 
Intäktsbudgeten nåddes. 
Vid en analys utgör sponsorverksamhetens genomförande en risk eftersom den 
huvudsakligen sköts av ordförande själv. Den dag nuvarande ordförande inte finns 
kvar saknas en organisation som kan ansvara för funktionen. Sett till den relativt 
stora summa pengar det handlar om saknas utrymme i budgeten för att undvara 
funktionen. 
 

Mål 7 
Att ansvara för att alla styrelsesammankomster rapporteras till SISU 
Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  

 
Samtliga styrelsemöten har rapporterats till SISU Idrottsutbildarna. 
 

TÄVLINGSKOMMITTÉN  
Peter Wretman 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1 
Att fortsatt utveckla tävlingskommitténs organisation och arbetsformer 
Måluppfyllelse: Kommittén bestod av följande personer: Peter Wretman, Tomas 
Mogren, Mona Mogren, Greger Norlin, Jan-Ove Ericsson och Annki Wretman. Det 
finns behov av att rekrytera fler medlemmar till kommittén under nästa säsong. 
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Mål 2  
Att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett tävlingsprogram för 
kommitténs klubbtävlingar 
Måluppfyllelse: Upprättat tävlingsprogram i samverkan med klubb- och banchef.  
 
Mål 3 
Att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmar och 
gästande golfspelare  
Måluppfyllelse: Genomfört 6 öppna tävlingar Krögargolfen, Golfhäftet Trophy, 
Ekebygolfen, Greenkeeper Impossible Open, Coop Kil Scramble och Höstepilogen. 
Genomfört Vårprologen för medlemmar som anmält intresse som funktionärer på 
tävlingar.  
  
Mål 4 
Att verka för ökat deltagande i klubbens tävlingar 
Måluppfyllelse: Under året har cirka 1421 golfare deltagit i de tävlingar som 
kommittén arrangerat, vilket är cirka 500 fler jfr 2021 (920). Av dessa hade Kils GK 
KM singel 54 och mixed/par 46 deltagare, Teen Tour First #4 med 10 deltagare och 
Värmlandsserien juniorer 25 14 deltagare. Övriga tävlingar tillsammans 1286 
deltagare. 
 
Mål 5 
Att erbjuda tävlingar som kan passa golfspelare i alla åldrar av båda könen och 
såväl nybörjare som mer etablerade spelare  
Måluppfyllelse: Vi har genomfört några tävlingar med olika spelsätt bl a Krögargolfen 
2-mannalag scramble och Golfhäftet Trophy greensome. Greenkeeper Impossible 
Open var en 4-mannalagtävling scramble med olika utmaningar bl a två 
flaggplaceringar på greenerna. KM genomfördes både i singel och som foursome par 
och mixed. 
 
Mål 6  
Att utveckla marknadsföringen av klubbtävlingar 
Måluppfyllelse: Tävlingarna marknadsfördes på klubbens anslagstavla, hemsidan 
och genom mejl till medlemmar. Fortsatt prioritering med att utveckla marknadsföring 
och information om klubbtävlingar. 
 
Mål 7 
Att genomföra Femdagarsgolfen 
Måluppfyllelse: Femdagars spelades över fem dagar 4–8 juli med fem tävlingar och 
606 deltagare. Bra organisation och mycket bra insatser av alla funktionärer.   
  
Mål 8 
Att genomföra KM singel, mixed och par 
Måluppfyllelse: KM Singel samt KM Foursome Mixed och Par har genomförts med 
totalt 100 deltagare. I KM singel pris till 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. 
  
 
 



8 

 

Mål 9 
Att genomföra Ekebygolfen 
Måluppfyllelse: Deltävling i Ekebygolfen genomfördes med 104 deltagande.    
 
Mål 10 
Att genomföra ytterligare minst fyra klubbtävlingar med varierande spel- och 
tävlingsformer både singel-, par- och lagtävlingar 
Måluppfyllelse: Genomfört ytterligare fem öppna klubbtävlingar med cirka 476 
deltagare. Krögargolfen, Golfhäftet Trophy, Impossible Greenkeeper Open, Coop Kil 
Scramble och Höstepilogen. Golfstore Masters och Kils GK Classic inställdes pga att 
banan inte var spelklar för tävling. Målet uppnått trots inställda tävlingar.  
  
Mål 11 
Att erbjuda företag att sponsra någon eller några tävlingar 
Måluppfyllelse: Coop Kil och Kils Golfrestaurang har sponsrat egna tävlingar. 
Golfstore och Broby Färghall sponsrade Impossible Greenkeeper Open. Dessutom 
har vi arrangerat golftävling för golfföretaget Golfhäftet. Företag har även sponsrat 
tävlingar genom bidrag till prisborden.    
  
Mål 12 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan  
Måluppfyllelse: Resultat och bilder från några genomförda tävlingar har publicerats.   
 
Mål 13 
Att genom positivt ekonomiskt netto efter säsongens slut bidra till att klubbens 
intäkter stärks 
Måluppfyllelse: Under året uppgick tävlingsintäkterna till 145 tkr och nettobidraget 
uppgick till 105 tkr.  
  
Mål 14 
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Vi har rapporterat sammankomsterna till SISU. 
 
Mål 15 
Att tillsammans med övriga kommittéer arrangera en familjedag som 
deltagarna sent ska glömma 
Måluppfyllelse: Ej genomförd. 
 
 

REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN 
Tomas Mogren 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 
Kommittén har bestått av Cermit Bäcklund, Peter Wretman och Tomas Mogren. 
Arbetet i kommittén har ej bestått av formella möten utan skett via täta kontakter på 
klubben och praktiskt utgått från verksamhetsplanen. 
 
Mål 1 
Lokala Regler 2022 har reviderats och publicerats på hemsida och anslagstavla. 
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Mål 2 
Banmarkeringar har setts över och ett stort antal pinnar bytts ut. Röda plattor har lyfts 
och synliggjorts ett par gånger under säsongen. 
 
Mål 3 
Regelvandring har genomförts, ett 15-tal medlemmar deltog. 
 
Mål 4 
Regelvandring med nybörjare har genomförts. Uppskattat av de som deltog. 
 
Mål 5 
Indexeringen av hålen har fått en översyn och ändrats. 
 
Mål 6 
Hcp har reviderats för ett fåtal medlemmar, främst pga sjukdom, ålder eller omstart 
efter många års bortavaro från golfen. 
 
 

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 matchspelscup   
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått pga att banan öppnade för sent för att kunna 
genomföra en matchspelscup. 
 
Mål 3-5 
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  
Att förnya och experimentera med tävlingsformer någon gång under säsongen 
Måluppfyllelse: Målen uppnådda. 
 
Mål 6 
Att försöka öka antalet deltagare i onsdagstävlingarna  
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått beror framförallt på den sena starten på 
golfsäsongen. 
På tidsperiod som är jämförbar så har antalet deltagare minskat. Under 2021 deltog i 
snitt 42/gång, medan 37/gång deltog under 2022. 
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Mål 7 
Att publiceraresultat och övrig aktuell information angående KH golfen på  
Herrarnas sida 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
 
Mål 8-9 
Att resultat finns på herrarnas tavla i omklädningsrum dagen efter Onsdagens 
KH 
Att vinster från KH golfen finns på konto senast fredag efter Onsdagens KH 
Måluppfyllelse: Målen uppnådda. 
 
Mål 10 
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
 
Mål 11 
Att vid årets slut uppvisa ett ekonomiskt överskott om minst 2 000 kr  
Måluppfyllelse: Målet uppnått. Herrkommittén lämnade ett överskott om minst  
2 000 kr. 
 
Mål 12 
Att tillsammans med övriga kommittéer arrangera en familjedag 
Målet ej uppnått. 
 
 

SENIORKOMMITTÉN  
Jan ”Kalle” Karlsson 

 
Mål och verksamhetsaktiviteter 
 
Mål 1 

Att genomföra möten för planering och uppföljning av seniorverksamheten 
Måluppfyllelse: Två protokollförda möten genomfördes under året. 
 
Mål 2 
Att följa upp det ekonomiska utfallet vid seniorkommitténs tävlingar  
Det ekonomiska utfallet är upprättat. 
 
Mål 3 
Att fastställa 2022 års spelprogram för seniorverksamheten. 
Måluppfyllelse: Spelprogrammet är fastställt. 
 
Mål 4 
Att kontinuerligt följa upp och göra nödvändiga justeringar av seniorernas 
tävlingsstatuter. 
Måluppfyllelse: Statuterna har justerats. 
 
 
 



11 

 

Mål 5 
Att genomföra Seniorgolfen samt 94-trofén 
Måluppfyllelse: Båda genomförda. 
 
Mål 6 
Att planera och arrangera H50 och D50 
Måluppfyllelse: H50 och D50 genomfördes.  
 
Mål 7 
Att ansvara för genomförande av tävlingarna Värmlandsserien H50 och D50 
Måluppfyllelse: Värmlandsserien H50 och D50 genomfördes. 
Mål 8 
 
Att utse ansvarig samordnare/lagledare till serietävlingen MSV H65. 
Måluppfyllelse: Samordnare/lagledare till serietävlingen utsedd.   
Mål 9 
 
Att öka antalet starter i Seniorgolfen. 
Måluppfyllelse: Antalet starter i Seniorgolfen ökade.  
Mål 10 
 
Att samarbeta vid partävlingen Tredagars tillsammans med Karlstads GK och 
Hammarö GK. 
Måluppfyllelse: Partävlingen genomfördes tillsammans med Karlstads GK och 
Hammarö GK.  
 
Mål 11 
Att upprätta en budget och föra en ekonomisk redovisning som lämnar ett 
överskott om minst 2000,-  vid säsongens slut som täckningsbidrag för 
administrativ service 
Måluppfyllelse: Genomfört. 
 
Mål 12 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan   
Måluppfyllelse: Genomfört. 
 
Mål 13 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag  
Måluppfyllelse: Inte genomfört. 
 
Mål 14 
Att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna. 
Måluppfyllelse: Fullgjort. 
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DAMKOMMITTÉN  
Ingrid Berndtsson 
 

Mål och aktiviteter 
 
Mål 1 
Att locka många golfande damer till våra golfarrangemang genom social 
samvaro 
Under säsongen har vi haft 412 deltagare i våra sammankomster. 7 valfri spelpartner 
och tid, 11 st lottade tävlingar i olika varianter. Som flest deltagare har vi varit 39 st. 
 
Mål 2 
Att arrangera en upptaktsträff inför golfsäsongen med information om 
kommande säsong och tävlingsprogram, modevisning och eventuellt ha en 9-
hålstävling 
Den 24 april hade vi en upptaktsträff med modevisning. 
 
Mål 3 
Att arrangera en 18-hålstävling med efterföljande vinprovning 
Den 4 juni ordnade vi en scramble tävling med efterföljande vinprovning. Vi var 15 
deltagare som avnjöt god mat och fina viner. 
 
Mål 4 
Att i samverkan med klubb- och banchef upprätta ett tävlingsprogram för 
kommitténs tävlingar 
Uppfyllt. 
 
Mål 5 
Att anordna golftävlingar för damer på tisdagar med varierande tävlingsformer 
Vi har spelat 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. 
Vi åkte på en icke hemlig resa till Karlskoga. Det blev 10 deltagare som hade mycket 
trevligt. 
 
Mål 7 
Att erbjuda träning för damer under säsongen med golfklubbens pro som 
instruktör 
Ej anordnat under 2022. 
 
Mål 8 
Att anordna två gemensamma prisutdelningar i anslutning till tisdagsgolfen 
och som säsongsavslutning anordna golftävling en lördag med prisutdelning  
Uppfyllt. 
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Mål 9 
Att arrangera en tävling på söndagen efter säsongsavslutningen, Tio små 
birdies, då de tio som spelat flest tisdagstävlingar under säsongen får delta 
Uppfyllt. 
 
Mål 10 
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 
Uppfyllt. 
 
Mål 11 
Att se till att information gällande damer publiceras på hemsidan 
Uppfyllt. 
 
Mål 12 
Att rapportera alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Uppfyllt. 
 
Mål 13 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en medlemsdag; 
medlemskommittén samordnar aktiviteten och är sammankallande 
Ej uppfyllt. 

 
 
JUNIOR- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN  
Fredrik Toftgård (VP), Andreas Hillerström  (VB) 
 

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 24 april anordnades en uppstartsdag för barn/juniorer att komma och 
testa golf.  
16 st ”golfkulare” har testat på golf under enklare och barnanpassade former vid 16 st 
tillfällen, totalt under säsongen vart 109 st deltaganden. 
Vi har haft 39 st juniorer i träning vid 41 st träningstillfällen med i genomsnitt drygt 11 
juniorer per tillfälle 
Golfsäsongen avslutades 18 september med fika samt roliga och tokiga 
avslutningslekar.  
Juniorkommittén vill härmed rikta ett stort tack till Anton Ericsson och de föräldrar 
som ställt upp och hjälpt till vid juniorträningar och Golfkul. 
 
Mål 2 
Att rekrytera ledare och därefter utöka antalet ledarledda träningstillfällen 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. 
Juniorkommittén har 2022 bestått av följande personer: 
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Fredrik Toftgård, Magnus Trapp, Anton Ericsson, Andreas Hillerström och Alva 
Haster.  
Vi har trots flera försök att, kostnadsfritt, utbilda föräldrar till ledare inte lyckats att 
locka fler föräldrar till att engagera sig. Förhoppningsvis kan fler ledare rekryteras 
under 2023. 
 
Mål 3 
Att, utifrån styrelsens beslut, ha tillgång till klubbens instruktör 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Under vintern med start 25 januari erbjöds juniorer att träna inomhus tillsammans 
Anton Ericsson. Deltagandet var varierande. 5 juniorer var anmälda men rådande 
pandemi påverkade deltagandet. 
Träning för juniorerna har erbjudits två gånger i veckan med några veckors uppehåll i 
juli. När möjligheten att senarelagda träningstider (ljusare kvällar) funnits har gruppen 
delats upp på två grupper baserat på deltagares ålder. Anton Ericson var ansvarig för 
dessa grupper. 
Sommarläger har erbjudits för juniorer den 13-16 juni. Anton Ericsson och Alva 
Haster var ledare för lägret. 
 
Mål 4 
Att skapa ett samarbete med herr- och damkommittéerna 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. 
Rådande pandemi begränsade samarbete mellan unga och äldre 
 
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 och osäker 
även denna säsong. Dock var det flera av juniorerna som tog chansen att testa 
tävling när Värmlandsserien anordnades på Kils GK. Under säsongen har också 
erbjudande om tävlingar i närområdet kontinuerligt skickats ut per mail till 
vårdnadshavare. 
 
Mål 6 
Att ordna någon form av läger för juniorerna 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Sommarläger har erbjudits för juniorer den 13-16 juni. Anton Ericsson och Alva 
Haster var ledare för lägret. 
 
Mål 7 
Att upprätta en budget och föra en ekonomisk redovisning som lämnar ett 
överskott om minst 2 000,- vid säsongens slut som täckningsbidrag för 
administrativ service 
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 
Grunden för budget 2022 utgörs av juniorernas medlemsavgifter. Kommittén har hållit 
budgeten enligt plan. 
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Mål 8 
Att ansvara för att aktuell information publiceras på hemsidan 
Måluppfyllelse: Målet uppnått.  
Anton Ericsson har påbörjat en ny hemsida och kommer löpande publicera nyheter 
och information om verksamheten. 
 
Mål 9 
Att rapportera kommitténs alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. 
Samtliga sammankomster har rapporterats. 
 
Mål 10 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en familjedag  
Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. 
Rådande pandemi kan vara bidragande till att målet ej uppnåtts, men också svalt 
intresse från övriga kommittéer. Juniorkommittén uppmuntrar styrelsen att fortsätta 
arbetet med att sätta ihop en medlemskommitté vars uppdrag kunde vara att anordna 
en familjedag alternativt medlemsdag likt golfens dag. 
 
 

BANKOMMITTÉN  
Cermit Bäcklund 
 

Mål och verksamhetsaktiviteter 
 

Mål 1 
Att Kils GK:s bana ska vara en av de bästa golfbanorna i Värmland 
Måluppfyllelse: Målet delvis uppnått. På grund av en lång och kall vår kom vi fram till 
bra resultat först på hösten. Vi fick även en sen start på säsongen. Resultat har följts 
upp under säsongen och successivt förbättrats. Det är inte genomförbart under en 
säsong men vi fortsätter att sträva mot målet. 

 
Mål 2 
Att ha ett helhetsperspektiv på utvecklingen och driften av anläggningen i 
enlighet med beslutat måldokument 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. 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 att i 
planerade steg, så långt resurserna räcker, underhålla resterande delar av 
anläggningen. Genom detta helhetsperspektiv ska ingen del av anläggningen 
eftersättas. 

 
Mål 3 
Att ansvara för att klubben utvecklar biologisk skötsel av banan för en 
pesticidfri skötsel (växtskydd) 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt, fortgår varje år. 
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Mål 4 
Att banskötseln kännetecknas av miljömässig hållbar utveckling med 
utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Är aktuellt varje år. 
 
Mål 5 
Att inventera möjligheterna att arbeta i enlighet med GEO OnCourse 
(miljömässig hållbar utveckling) som riktmärke  
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. På grund av på tidsbrist ligger det i vila. 

 
Mål 6 
Att beakta medlemmarnas synpunkter på banutvecklingen   
Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. Att tillvarata medlemmarnas synpunkter på 
banutvecklingen är en ständigt pågående process. 

 
Mål 7 
Att tillsammans med banchefen, diskutera och besluta om arbeten som kan 
utföras av arbetslagen och hålvärdslagen  
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Till stor hjälp är den s k tisdagsgruppen. Det arbete 
som genomförts under tisdagar har varit mycket betydelsefullt – stort tack till alla som 
ställt upp! 
 
Mål 8 
Att tillsammans med hålvärdssamordnare och banchefen planera städdagarna  
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Sker varje år.  
 
Mål 9 
Att förse kansliet med informationen så att hemsidan, vid varje tidpunkt, är 
aktuell  
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Sker varje år.  

 
Mål 10  
Att rapportera kommitténs alla sammankomster till SISU Idrottsutbildarna. 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Anmält genom kansliet. 

 
Mål 11 
Att färdigställa tee 16 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. 
 
Mål 12 
Att bygga om bunkrar på hål 1, hål 7 och hål 13. 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. 

 
Mål 13 
Att arbeta upp statusen på våra bunkrar 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Sker varje år.  

 
Mål 14 
Att anlägga en ny green på hål nummer 5 
Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt, på grund av ekonomiska skäl. 
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Mål 15 
Att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en familjedag 
Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt. 
 


