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Säsongstart
Golfåret 2013 började för de flesta då
drivingrangen på Rönnbäcken öppnades 8
maj. Golfbanan öppnade den 22 maj.

med placeringar 1:a, 5:a, 1:a. Vi har 5 olika
juniorer som går olika gymnasieutbildningar med golf på schemat.
Övrigt. Se separat dokument på hemsidan

Banan
Efter en kall start kom värmen och då fick
vi en riktigt fin bana att spela på. Bunkern
kort om green på Gul etta är nu borta och
spelarna ska nu ledas mera till vänster om
greenen för att minskaslitage på greenens
framkant. Även bunkern bakom Gul åtta´s
green är borta. Vissa greener på blå slinga
hade svårt att etablera sig i början av
sommaren, men efter mycket hårt arbete
kom växten igång och hela banan i
toppskick. Semiruffen breddades och
klipptes kortare, resultatet blev lite
snabbare spel och lite gladare golfare!

Damer
52 Damer deltog i vårens avrostningskurser, 54 kom till vårsupén.
Mikael höll i gratis träning för
dammedlemmar med över 130
träningstillfällen och fler än 60 olika
individer Damkommittén har lyckats öka
antal aktiva damer med 18%.
Se separat dokument på hemsidan.

Tävlingsverksamhet
Niklas Boberg försvarade KM i match.
Sandra Kågström vann Damernas KM och
Anders Auoja Herrarnas KM.
Skellefteå Putt Masters spelades för första
gången där Joel Hjelte vann.
Player of the week under golfveckan blev:
A-Klass Fred Marklund
B-Klass Andreas Öström
C-Klass Carl Skinner
Övrigt. Se separat dokument på hemsidan
Ungdomar
26/5 var det kick-off på P&P, ett 30 tal
ungdomar deltog. 4 juniorer har arbetat
som tränare/ledare på klubben under
sommaren. Drygt 50 ungdomar har
deltaget i de olika träningsgrupper under
säsongen. Sandra Kågström tilldelades
NVGFs nyinstiftade
ungdomsstipendium på 2000 kr. Sandra
har spelat 3 tävlingar på Skandia Regional

Seniors
Vårmötet avhölls den 13/5 med cirka 35
deltagare. Seniors hade i snitt 66 deltagare
per torsdags tävling. Cirka 60 seniors
deltog i närspelsträningen den 4/6. Den
16/5 genomförde cirka 30 seniors en
arbetsdag då bunkrarna fick en
uppfräschning. Ett antal seniors har ställt
upp som golfvärd/starter, detta har varit
både kul och uppskattat.
Se separat dokument på hemsidan.
Miljö
Miljökommittéen bildades under året. En
miljöplan har tagits fram som beskriver
klubbens policy, vision, mål och resultat
vad gäller miljöarbetet. Kommittén har
kommit igång bra och förutsättningar finns
för att miljöarbetet i klubben ska leda till
både miljö och kostnadsvinster framledes.
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Antal greenfeegäster har under året varit
cirka 2 450 samt cirka 4 400 gäster har
spelat på pay & playbanan.
Tränare
Mikael Berglund fortsatt att utbilda nya
golfare samt finslipa tekniken hos
befintliga medlemmar. Mikael började
utomhussäsongen tillsammans med Mats
Degerman och dryga 30 medlemmar på en
golfskola i Turkiet.
Shop
Klubben fortsatt att driva shopen i egen
regi. Omsättningen ökadet med cirka 21%.
Resultatet var positiv och allt överskott
tillföll klubben.
Möten 2013
Årsmötet hölls den 11 april i aulan på
Kaplanskolan med 57 deltagare. Höstmötet
hölls den 26 november hos Forslunds
lokaler på där 114 medlemmar deltog.
Fastigheter
Mycket målningsarbete pågick under
säsongen, bla. Loge B och härbret
sprutmålades, samtliga dörrar målades
svart. Rangehuset samt entréstolporna till
parkeringen målades också.
Uteserveringen blev inglasad.
Investeringar
En ruffklippare, en semi ruffklippare, en
fairway klippare samt två greenklippare
och en bollmaskin till drivingrangen.
Styrelsen
Styrelsen har haft 8 sammanträden under
verksamhetsåret förutom höst och
årsmötet.

Restaurangen
Mattias "Malte" Tjäder tillsammans med
sambon Anna Ljuslinder och personal har
drivit Restaurangen med framgång 2013.
Resultat
Resultat för koncernen efter finansiella
poster 384 000 kr Investeringar har under
året uppgått till 1 900 000 kr Ekonomi: Se
årsredovisning
Klubbchefen vill rikta ett stort tack till alla
anställda och ideella som har gjort ett
riktigt bra jobb under det gångna året!

Styrelse och funktionärer 2013
Ordförande Hans Clausén
Vice ordf Eva Lundmark
Ledamöter Göran Johansson
Jan Lundström
Evy Löfbom
Gerd Forsling
Mikael Andersson
Revisorer

Henry Almström
Berth Hägglund

Adjungerat vid Juridiska frågor
Kenneth Fahlgren
Valberedning
Margaretha Carlbäck
Lars G Carlsson
Krister Edmark
Eva Carlgren

Verksamhetsberättelse för Skellefteå Golfklubb 2013
Ledord för verksamheten i Skellefteå Golfklubb: Kunskap – Engagemang – Utveckling

Ledning/Ekonomi
Stephen Skinner
Maria Ericsson
Bana
Anders Järnmark
Hans Ericsson
Thune Söderberg
Kurt Holmström
Utemiljö klubbhuset
Sören Lindgren
Shop/Reception
Adam Holmkvist
Pontus Burström
Michelle Östlund
Mats Degerman
Tränare
Mikael Berglund
Hedersmedlemmar
Berth Ekwall
Sven Höglund
Neil Richmond
Nigel Fosker
Jöns Larsson

