
Sammanfattning av golf- och 
idrottsåret 2018



Sammanfattning av Golfåret 2018 på 
NSGK

På golf- och idrottssidan har Norrköping Söderköping haft ett 
framgångsrikt år – och vi gör stora framsteg med att få vår ”nya” 
golfklubb att kännas och upplevas som en förening och inte två 

”gamla” klubbar. Det är ett arbete som är långsiktigt förstås, men 
vi tycker att vi gör mycket bra små saker hela tiden vilket är 

roligt. Det är så vi vill tänka; att bli lite bättre varje dag. Vi tänkte 
här sammanfatta säsongen 2018, och efter ni har läst det här 
hoppas vi att ni känner precis som oss i ledningen att vi är på 

gång i Norrköping Söderköping GK!

Januari  

I januari satte vi igång med något som vi kallade för ”golfmingel” i Idrottens 
Hus i Klockaretorpet. Tanken med golfminglet var att vi medlemmar i 
klubben skulle träffas utanför golfbanan och ha trevligt, även under 
vinterhalvåret. Vi hade några olika föreläsare på plats och vi hade workshops 
tillsammans b.la. för att få viktiga åsikter från er medlemmar på vad vi kunde 
förbättra på våra anläggningar. På den första träffen var vi närmare 60 
deltagare vilket var superroligt. Våra golfinstruktörer drog igång 
inomhussäsongen på Racketstadion med juniorgrupper och 
medlemsträning, och det var fullt fart, precis som det brukar vara.  

Februari 

Vi fortsatte med våra golfmingel i Idrottens Hus och satte även igång med två 
kurser som vi bjöd in våra medlemmar till. Först ut var Micael Hallgren som 
pratade om tankens kraft på golfbanan, och hur vi ska tänka för att få ut 
maximalt av vår golf. Alla som var där kommer nog inte glömma Micaels 
liknelse ”valvet och bajspåsen” i första taget. Vi arrangerade även en yogakurs 
tillsammans med Yogarina över fem tillfällen med en rolig spridning i åldrar 
och kön. Jonas Johansson och Johan Moberg utbildade våra medlemmar i 
utrustning på Racketstadion under några helger och vi satte tillsammans 
med den nya juniorkomittén upp nya spelaravtal och riktlinjer för våra 
elitsatsande juniorer.  



Mars  

I mars fortsatte våra medlemskurser på Idrottens Hus där vi även avslutade med 
årets sista golfmingel och information om ideella krafter på NSGK som vi 
hoppas kunna fortsätta att utveckla under nästkommande säsong. Våra tränare 
tänkte stänga inomhussäsongen för året uppe i Racketstadion men det visade 
sig att vi behövde vara inomhus ett litet tag till eftersom snön fortfarande låg 
kvar på marken genom hela mars månad. Vi satte igång en helt ny Handi-
golfsektion med medlemmar som har som mål att öppna upp golfspelet för alla 
- oavsett förutsättningar. I slutet av månaden utbildade våra tränare och 
Idrottsansvarig 25 nya juniorledare under en heldag på Racketstadion med 
både praktisk och teoretisk genomgång i vad det innebär att vara ledare på 
NSGK. 

April 

Snön låg kvar länge i år, och våra banor höll stängt under de första veckorna av 
april. När vi väl öppnade för säsongen hade vi en premiärtävling för distriktets 
bästa juniorer på våra hål 19-27 på Hylinge där vi även invigde tre nya 
utslagsmattor som förlängde banan och gjorde den mer utmanande för våra 
elitjuniorer. Vi genomförde den årliga städdagen och spelade en traditionsenlig 
städtävling med cirka 90 deltagare. Efter den långa vintern såg båda våra 
golfbanor fina ut, trots förutsättningarna. Från och med den 25 april kom vi 
igång med onsdagsgolf på Hylinge, som är en veckotävling vi spelar över hela 
säsongen. Utomhusträningen för våra juniorer drog igång under slutet av april, 
precis som våra nybörjarutbildningar för nya golfare. Äntligen var säsongen 
igång på riktigt! 

Maj 

Första torsdagen drog våra seniorer, både på Klinga & Hylinge, igång sin 
veckogolf som spelas på torsdagar över hela säsongen. Klubb 36, som är en 
satsning på våra nya golfare som inte tagit sig ner till officiellt handicap ännu, 
hade premiär för sin veckogolf på Hylinge 19-27. Målet med den satsningen är 
att få ut våra nya golfare på banan tidigt under roliga och sociala tävlingsformer 
där man även får träffa nya vänner och spelpartners. En oerhört lyckad satsning 
där vi haft deltagarantal på upp till 30 golfare på torsdagar. Vi satte även igång 
en veckogolf för våra sponsorer & partners som vi kallar för ”9 & Breakfast”. Vi 
ses klockan 06:00 varje torsdag och spelar 9 hål och avslutar med en gemensam 
frukost. Ett initiativ som varit väldigt uppskattat från våra samarbetspartners. 
Vi fick besök av H50 Senior Tour med över 100 deltagare, där vi levererade ett 
fantastiskt arrangemang och en fin bana på Hylinge som gjorde avtryck på 
deltagarna. Även damernas veckogolf satte igång i maj månad, med en ny 
arbetsgrupp på Hylinge som gjort ett fantastiskt jobb under säsongen. 



Juni 

Första dagen i juni månad var en fredag, och vad passade inte bättre än att spela 
en after-work golf som vi döpte till ”9 & Dine”. En 9-hålstävling på Hylinge 
19-27 där vi spelade en tvåmanna-bästboll och avslutade med hamburgare och 
prisutdelning. Ett roligt koncept som vi lovar återkommer nästa säsong. Vi 
arrangerade tre olika företagsgolfer på våra fina banor som var väldigt lyckade 
med roliga spelformer och bra väder. Det årliga sommarlägret under 
midsommarveckan för våra juniorer arrangerades, och i år hade vi en 
gemensam tävlingsdag för att få våra juniorer att träffas över anläggningarna 
och hitta nya vänner. Vi hade även sommaravslutning för NSGK Junior Tour 
som är en juniortour som vi spelar över sex omgångar på klubben. Juniortouren 
är en tävling som vi skapat för att få våra juniorer att komma ut och tävla på 
banan tidigare och att få en naturlig och enkel start för att komma igång och få 
blodad tand på tävlandet. Ett jätteroligt koncept som vi kommer fortsätta att 
satsa på under 2019! 

Juli 

I början på månaden stod vi återigen värd för Östgöta Junior Open, den 
traditionsenliga juniortävlingen på Klinga med ett jättebra arrangemang med 
hjälp från våra medlemmar. Veckan efter var det dags för vår golfvecka på 
Klinga, som i år hade anmälningsrekord på hela 851 anmälningar (!). 
Klingabanan var i otroligt bra skick under hela veckan, och vädret som ni säkert 
minns var också på topp. En fantastiskt rolig vecka med mycket golf, glädje och 
gemenskap. Vi spelade även en ny tävling som vi döpte till 45:an. En tävling där 
vi spelar NSGK:s alla 45 hål under en dag.Vi startade klockan 06:00 på Klinga, 
andra ronden spelades med start 13:30 på Hylinge och avslutningen med hål 
19-27 klockan 18:00. En riktigt ruff utmaning som lockade 24 deltagare första 
året (nej, alla orkade tyvärr inte hela vägen in i mål…). Våra seniorer spelade en 
gemensam Julicup på båda våra anläggningar och vi arrangerade precis som 
vanligt årets stora NT-Golf på både Klinga och Hylinge. Juli månad innebär 
alltid Divisionsspel för våra två elitlag, och i år var det en stor succé då NSGK:s 
nystartade damlag segrade i Division 2 på Torshälla GK efter en riktig 
kämpainsats under två svettiga dagar. Otroligt häftigt att vinna redan år ett, och 
framförallt med tanke på att stommen i laget utgörs av våra duktiga elitjuniorer. 
Herrarna spelade också bra och blev 2:a i Division 1 nere på Kalmar GK.



Augusti 

I augusti fortsatte solen att steka över Sverige, och under finalen på NT-Golfen 
fick vi ställa ut extra vattenstationer för att säkerställa att alla kunde fylla på 
med vätska. I finalen deltog 89 lag och gjorde tävlingen till en succé återigen. 
Ett stort tack till alla funktionärer som gör ett fantastiskt jobb under de här 
dagarna. Augusti månad innebär Klubbmästerskap, och i år vann Emma 
Agermo damklassen och Filip Eriksson vann herrklassen. KM Foursome 
avgjordes också på Klingabanan, med Lars Andersson och Fredrik Johansson 
som segrare. KM Äldre Åldersklasser avgjordes i slutet av augusti med 77 
deltagare och många vinnare i respektive klasser, stort grattis till er alla. På 
Klingabanan hade vi en Hickoryhelg med Klubbmästerskapet i Hickory och en 
öppen tävling för alla i Klinga Hickory Classic. Vi arrangerade även en tävling 
på Östgöta Handigolf Tour och bjöd innan det bl.a. in alla särskolor i 
Norrköping på en pröva på dag på Hylinge.  

September 

Första helgen i september arrangerade vi en Nationell Damdag på Klingabanan 
med 45 deltagare. Vi spelade även klubbens första klubbmästerskap i puttning 
på Klingabanans puttinggreen med 32 deltagare. Putt KM startade med ett 
kvalspel för att få fram de 16 bästa spelarna, och sedan ett matchspel över 18 hål 
där tillslut Markus Iwerbo stod som segrare. September månad är klubbens 
stora månad för företagsgolfer och den här månaden genomförde vi 11 olika 
tävlingar med olika storlekar och karaktär. Vi hade avslutningar för 
Onsdagsgolfen, Klingatouren, NSGK Junior Tour och vår 9 & Breakfast. 
Seniorernas Hösttour kom på besök till oss i slutet av månaden under ett par 
dagar och fick bra väder och torra och fina banor att spela på.  

Oktober 

Oktober månad bjöd på fint och varmt väder och vi kunde hålla våra 18-håls 
banor öppna hela månaden. Tävlingssäsongen avslutades med NSGK Masters 
som b.la. är en tävling för alla som har vunnit någonting under säsongens alla 
klubbtävlingar med 80 deltagare. Vår lyckade friskvårdssatsning med 
stegtävling och föreläsningar för våra medlemmar hade även avslutning. 
Golfåret kröntes med årets häftigaste bedrift; vår tränare Johan Moberg vinner 
världsmästerskapet i Hickory i Skottland - och NSGK har en VM-mästare!

Stort tack till alla er medlemmar som tillsammans med 
oss på NSGK gör att vår verksamhet och förening andas 

golf, glädje och gemenskap!



Norrköping Söderköping GK - 
Golf, glädje och gemenskap!


