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Säsongstart
Golfåret 2015 började för de flesta då
drivingrangen på Rönnbäcken öppnades
7/5. Golfbanan öppnade den 22/5.

Kristoffer Lundström i finalen av KM i
match. Sandra Kågström vann Damernas
KM och Mikael Berglund vann Herrarnas
KM.

Banan
Eftersom det krävs en blandning av sol,
värme och regn blev starten ungefär som
det brukar vara. Banan öppnades ”som
vanligt” vecka 21. Försommaren blev kall
och blöt, banan och rangen stängdes fem
dagar vid månadsskiftet maj/juni Pga. allt
regn som kom. Det visade sig att trots
sommarvädret inte blev som många hade
önskat var det ändå gynnsamma
väderförhållanden för banan I övrigt höll
banan en mycket hög klass under hela
säsongen.
Semiruffen breddades och klipptes lite
korttare, resultatet blev lite snabbare spel
och lite gladare golfare!

Player of the season
Damer
1a. Sandra Kågström
2a. Sanna Lundmark
3a. Phattraporn Wallström

Medlemsfrågor
Det finns många som har upplevt satsningen
som påbörjades i slutet av förra sommaren för
att locka fler damer till golfen som väldig
positiv där inte mindre än Svenska
Golfförbundet samt Projektledaren för Vision
50/50 som har visat stort intresse för vårt
initiativ. Givetvis jobbar vi vidare med
projektet och förhoppningar är att vi ska vara
många fler damer i alla åldrar som spelar golf i
Skellefteå 2016 och framåt.

Tävlingsverksamhet
Skellefteå Open spelades igen 2015.
Tyvärr blev det för få anmälda för att
kunna genomföra Damklassen.
Herrklassen`s segrare för andra året i rad
var Mattis Ferry Umeå Gk efter särspel
mot Claes Isaksson Sörfors Gk. Mikael
Berglund blev trea.
Felix Salomonsson slog förra årets segrare

Herrar
1a. Tomas Gustavsson
2a. Felix Salomonsson
3a. Mikael Berglund
Ungdomar
24/5 var det kick-off på P&P, ett 30 tal
ungdomar deltog. 10 juniorer har arbetat
som tränare/ledare på klubben under
sommaren. Drygt 50 ungdomar har
deltaget i de olika träningsgrupperna under
säsongen. Sanna Lundmark, Felix
Salomonsson och Simon Robertsson
kvalificerade sig till Skandia Cup
Sverigefinal i Landskrona. Sandra har
spelat 3 tävlingar på Skandia Elit. Felix
Salomonsson har spelat på Skandia Riks
samt börjat på Riksgolfgymnasiet i
Helsingborg.
Övrigt. Se separat dokument på hemsidan
Damer
50 Damer deltog i vårens avrostningskurser, Många kom till vårsupén
där det bjuds på god mat, information samt
modevisning från klubbens shop. Mikael
höll i träning för dammedlemmar 6
måndagar under sommaren.
Damkommittén har lyckats öka antal
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deltagandet tre år i rad.
Se separat dokument på hemsidan.
Seniors
Vårmötet hölls den 13/5 med cirka 40
deltagare. Seniors hade i snitt 67 deltagare
per torsdags tävling. Cirka 50 seniors
deltog i närspelsträningen den 9/6. Den
21/5 genomförde cirka 32 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
Efter ett gediget arbete under ledning av
miljökommitén blev klubben tilldelat
SGF`s miljödiplom.
Antal greenfeegäster har under året varit
cirka 2 659 (2 450) samt cirka 4 995
(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 med
hjälptränare Sandra Kågström och cirka 20
golfsugna medlemmar på en golfskola i
Turkiet.
Shop
Klubben fortsatt att driva shopen i egen
regi. Omsättningen blev cirka 1,2 miljoner.
Resultatet var positiv och allt överskott
tillföll klubben.

Möten 2015
Årsmötet hölls den 13/4 i aulan på
Kaplanskolan med 47 deltagare. Höstmötet
hölls den 1/12 på Kaplanskolan där 78
medlemmar deltog.
Fastigheter
Utöver det vanliga underhållet av
byggnader ersatts broräcke på röd ettan.
Investeringar
Vertikalskärare till fairway, bollplockare
till rangen, 32 nya range mattor,
singelklippare, såmaskin, bunkerkratta,
bränsletank samt Git-terminal i klubbhuset.
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 och extra
årsmöte den 1:a december.
Restaurangen
Mattias "Malte" Tjäder tillsammans med
hustrun Anna och personal har drivit
Restaurangen med framgång 2015.
Resultat
Resultat för koncernen efter finansiella
poster 352 tkr Investeringar har under året
uppgått till ca 583 tkr 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!
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Styrelse och funktionärer 2015
Ordförande Hans Clausén
Vice ordf Eva Lundmark
Ledamöter Jan Lundström
Pär Löfbom
Gerd Forsling
Mikael Andersson
Cathrine Rudholm
Revisorer

Henry Almström
Berth Hägglund

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

Ledning/Ekonomi
Stephen Skinner
Maria Ericsson
Bana
Anders Järnmark
Christer Andersson
Hans Ericsson
Thune Söderberg
Utemiljö klubbhuset
Sören Lindgren
Shop/Reception
Carina Wikström
Felix Laestander
Amanda Norgren
Nathalie Lindeborg
Tränare
Mikael Berglund
Hedersmedlemmar
Berth Ekwall
Sven Höglund
Neil Richmond
Nigel Fosker
Jöns Larsson

