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Säsongstart
Golfåret 2014 började för de flesta då
drivingrangen på Rönnbäcken öppnade
25/4. Golfbanan öppnade den 23/5.
Banan
Efter en snöfattig vinter var
förhoppningarna höga att banan skulle
öppna rekordtidigt. Men eftersom det krävs
en blandning av sol, värme och regn blev
starten ungefär som det brukar vara. Solen
och värmen kom till slut, dock uteblev
regnet och det försvårade arbetet för
banpersonalen eftersom det inte gick att
gödsla fairways pga. regnbristen. Detta
kombinerade med en regnfattig sommar
gjorde att vissa fairways inte kom upp i
den standard vi har blivit vana med. I
övrigt höll banan en mycket hög klass
under hela säsongen.
Hektometersystemet infördes med tee 43,
49, 57 och 62. Nya banprofilskyltar
investerades, likaså nya teeskyltar som
ersatte de gamla. Omslopningen av banan
blev klar i slutet av säsongen.
Greenområdet på röd fyra fick en facelift
under hösten. Efter en kall start kom
värmen och då fick vi en riktigt fin bana att
spela på. Semiruffen breddades och
klipptes lite kortare, resultatet blev lite
snabbare spel och lite gladare golfare!
Medlemsfrågor
För att bättre svara upp mot marknadens
krav så har, med lyckat resultat, under året
införts ett system med differentierade
medlemsformer. Under sommaren
ändrades även bokningssystemet på så sätt
att samtliga starttider blev bokningsbara.

Tävlingsverksamhet
Skellefteå Open spelades för första gången
på några år. Sandra Kågström Skellefteå

Gk vann Damklassen och Herrklassen`s
segrare var Mattis Ferry Umeå Gk. Mikael
Berglund blev tvåa.
Kristoffer Lundström vann KM i match.
Marianne Lundqvist vann Damernas KM
och Håkan Boman vann Herrarnas KM.
Skellefteå Putt Masters vanns av Bobby
Degerman.
Player of the week under golfveckan blev:
A-Klass Petter Andersson
B-Klass P-O Sjödin
C-Klass Phattaraporn Wallström
Övrigt. Se separat dokument på hemsidan
Ungdomar
25/5 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 träningsgrupperna under
säsongen. Sanna Lundmark och Felix
Salomonsson kvalificerade sig till Skandia
Cup Sverigefinal i Göteborg. Sandra har
spelat 5 tävlingar på Skandia Riks med bla
a. två segrar. Felix Salomonsson har haft
två segrar på Skandia Regional samt blivit
Skellefteås första spelare sedan Lars
Johannson 1987 att bli intagen till
Riksgolfgymnasiet i Helsingborg. Det
finns bara två klubbar i Sverige på
regional-elit nivå som har haft fler segrar
än Skellefteå på Skandia Touren.
Övrigt. Se separat dokument på hemsidan
Damer
60 Damer deltog i vårens avrostningskurser. Många kom till vårsupén
där det bjuds på god mat, information samt
modevisning från klubbens shop. Mikael
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höll i gratis träning för dam-medlemmar 10
måndagar under sommaren.
Damkommittén har lyckats öka antal
deltagande tre år i rad.
Se separat dokument på hemsidan.

Möten 2014
Årsmötet hölls den 9/4 i aulan på
Kaplanskolan med 47 deltagare. Höstmötet
hölls den 1/12 hos Scandic där 78
medlemmar deltog.

Seniors
Vårmötet avhölls den 13/5 med cirka 40
deltagare. Seniors hade i snitt 68 deltagare
per torsdagstävling. Cirka 50 seniors
deltog i närspelsträningen den 12/6. Den
15/5 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.

Fastigheter
Utöver det vanliga underhållet av
byggnader ersatts broräcke till rangen och
pay & play-banan. Förrådet vid gamla
shopen byggdes om för att rymma de 5 nya
el-bilar som investerades i 2014.

Miljö
Efter ett gediget arbete under ledning av
miljökommitén blev klubben tilldelat
SGF`s miljödiplom.
Antal greenfeegäster har under året varit
cirka 2 566 samt cirka 4 300 gäster har
spelat på pay & play-banan.
Tränare
Mikael Berglund fortsatt att utbilda nya
golfare samt finslipa tekniken hos
befintliga medlemmar. Mikael började
utomhussäsongen tillsammans med cirka
20 golfsugna medlemmar på en golfskola i
Turkiet.
Shop
Klubben har fortsatt att driva shopen i egen
regi. Omsättningen blev cirka 1,4 miljoner
precis som 2013. Resultatet var positivt
och allt överskott tillföll klubben.

Investeringar
Fem Yamaha el-golfbilar, en spruttruck, en
uppgradering av betalterminalen till pay &
play-banan samt banprofil/teeskyltar och
hektometer markeringar.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 8
styrelsemöten och dessutom varit
representerade vid samtliga möten i
distriktet som arrangerats av NVGF och
SGF. Förutom sedvanligt årsmöte i april så
genomfördes också höstmöte den 1:a
december.
Restaurangen
Mattias "Malte" Tjäder tillsammans med
hustrun Anna och personal har drivit
restaurangen med framgång 2014.
Resultat
Resultat för koncernen efter finansiella
poster -317 000 kr. Investeringar har under
året uppgått till 482 000 kr Ekonomi: Se
årsredovisning
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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 2014
Ordförande Hans Clausén
Vice ordf Eva Lundmark
Ledamöter Jan Lundström
Evy Löfbom
Gerd Forsling
Mikael Andersson
Revisorer

Henry Almström
Berth Hägglund

Utemiljö klubbhuset
Sören Lindgren
Shop/Reception
Carina Wikström
Pontus Burström
Amanda Norgren
Andreas Skoog

Adjungerat vid Juridiska frågor
Kenneth Fahlgren

Tränare
Mikael Berglund

Valberedning
Margaretha Carlbäck
Lars G Carlsson
Krister Edmark
Eva Carlgren

Hedersmedlemmar
Berth Ekwall
Sven Höglund
Neil Richmond
Nigel Fosker
Jöns Larsson

Ledning/Ekonomi
Stephen Skinner
Maria Ericsson
Bana
Anders Järnmark
Christer Andersson
Hans Ericsson
Thune Söderberg

