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Säsongstart
Golfåret 2017 började för de flesta då
drivingrangen på Rönnbäcken öppnades 17/5.
Golfbanan öppnade den 2/6.

Banan
En vinter som var långt ifrån idealisk och lägg
där till en kall och sen vår så satte det
onekligen sina spår i både kvalitet och att det
tog lång tid innan vi kunde öppna banan.
Förmodligen hade vi en av dom värsta
förutsättningar vi haft på många, många år.
I övrigt har säsongen för banan präglats av
ombyggnaden av Gul-1. Vi är smärtsamt
medvetna om arbetet dragit ut på tiden men att
det nu är klart för insåning så fort snön
försvinner. I övrigt har inga större förändringar
skett på banan.

Föreningen
Det blev ett intensivt år då klubben firade 50år. Den stora begivenheten var Jubileumsfesten
som, i ett strålande väder, gick av stapeln den
8/7 ute på Klubben och lockade ett 100-tal
festsugna deltagare. En nyhet för året var
Golfens Dag den 20/5 som med stor framgång
anordnades i Stadsparken. andra event som
ordnades under året var Golf-Challengen samt
ett Öppet Hus i samband med Norrans
företagsgolf den 19/8. En väldigt populär nyhet
var tävlingen Greenkeepers Revenge.

Tävlingsverksamhet
Skellefteå Open spelades igen 2017. I år blev
det ingen damklass p.g.a. för få anmälda.
Herrklassens segrare blev Andreas

Brändström Umeå GK. Nils Olofsson,
Skellefteå GK hamnade på en hedrande
tredje plats.
Niklas Boberg vann KM-Match. Sandra
Kågström vann Damernas KM efter särspel
mot Sanna Lundmark och Tomas
Gustavsson vann Herrarnas KM.

Damer
1. Sandra Kågström
2. Sanna Lundmark
3. Margaretha Burr Nyberg
Herrar
1. Tomas Gustavsson
2. Felix Salomonsson
3. Niklas Boberg
Ungdomar
Den 3 maj var det säsongsupptakt och
träningsstart utomhus var den 8/5.
Ca 35 juniorer har deltagit i de olika
träningsgrupperna. Vad gäller tävlingar för
våra ungdomar så har det presterats utmärkta
resultat med segrar för Sandra Kågström på
Skandia Tour Elite och för Sanna Lundmark
på Skandia Future. Sandra kvalificerade sig
också till finalen på JMI (Junior Masters
invitatinal) och hamnade där på en 17 plats.
Två av våra juniorer går för närvarande på
Riksgymnasium för golf. Felix Salomonsson i
Helsingborg och Sanna Lundmark i Uppsala.
Sandra har under året gått PIKA programmet i
Halmstad med golf som huvudfokus. 2018 tar
Sandra klivet från junior och amatör till senior
och proffs.
I vanlig ordning har det var full aktivitet på
klubben med Rönnbäckstourens 6 deltävlingar
samt inte minst Golflägren där vi 2017 slog
rekord i antal deltagare.

Damer
Damkommittén har under året bjudit in till
vårsupé den 16/5.
Säsongens aktiviteter var som följer:
Regelvandring med Torbjörn den 14/6.
Avrostningskurser genomfördes den 22/5 och
3/6. Damerna har deltagit vid en gemensam
arbetsdag och ställt upp som golfvärdar.
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Midsommarskålen är en årlig återkommande
partävling som damkommittén ansvarar för.
I år var det 55 par som tävlade i ett väder som
var mer lämpat för vattenpolo än golfspel.
NVGF Damslaget hade ett vikande intresse där
Skellefteå GK anordnade den sista tävlingen
den 11/8 med 51 deltagare varav 26 från
SKGK.
Öppen träningen skedde under måndagar i juni
vid 4 tillfällen.
Tisdagstävlingarna rullade på som vanligt vid
12 tillfällen och här las alla resultat in i Order
of Merit som utgjorde underlag för
prisutdelning i respektive klass vid
avslutningen.
Matchspelet och eclectic tävlades det också i.
Tillsammans med seniorerna arrangerades en
mixed scramble tävling.
I år har vi även varit golfvärdar tillsammans
med seniorerna.
Under tisdags tävlingar har vi spelat scramble,
4-klubbs, norsk poängbogey.
19/9 avslutades säsongen med norsk
poängbogey samt god supé hos Malte och
prisutdelning.

Priser som delades ut var: matchspel,
birdies, eclectic, scramble, norsk PB, flest
antal tisdagstävlingar, HIO, prispengar AB-C klasser.
Seniors
Vårmötet avhölls den 11 maj 2017.
Ganska precis 191 medlemmar
Vi körde igång den första torsdagsrundan
redan den 8 juni och sedan har det rullat på
hela sommaren. Vi har bara ställt in en enda
tävling beroende på väder. Vecka 38 är av
hävd bokad för ”Tävlingsveckan” och då kör
vi heller ingen torsdagsgolf.
Vi har det lite tung med att få igång intresset
och därmed öka deltagandet i

NVGF’s tourtävlingar. Vår tänkta satsning
kom av sig redan innan den hade börjat. Vi får
göra ett nytt försök på den fronten.
Antalet torsdagsserier har i år varit 15 till
antalet plus NVGF’s Tourtävling där vi hade
ca 60 startande och vår avslutande runda inför
höstmötet.
Sedan har vi som vanligt haft Eclecticserie och
Matchspel. Samtliga är klara och resultat finns
på anslagstavlan och på vår hemsida.
Som vanligt har vi många deltagare på våra
torsdagsrundor. Som vanligt har vi haft måna
deltagare på torsdagsgolfen. 972 starter
fördelat på 139 som har spelat. I vanlig
ordning lades det in en annorlunda tävling i
varje omgång. Även i år körde vi den mycket
uppskattad ”Mixedtävling” tillsammans med
Damkommittén.
Arbetsdagen skedde den 23 maj då även
damerna deltog. Uppslutningen var mycket
god.
Närspelsövingar med våra pros genomfördes
vid tre tillfällen den 30/5.
Golfvärdsfrågan är en ständigt pågående
diskussion. I år satte vi upp närvarolistor
tillsammans med damkommittén. Det skickade
också ut en ”inbjudan” där det var frivilligt att
infinna sig på den dag och tid man hade fått sig
tilldelad. Oavsett vad man anser så är det
väldigt uppskattat bland våra greenfeegäster,
dessutom uttrycker golfvärdarna själva att det
är en kul och intressant verksamhet.
I NVGF matchspel återtog vi vår plats i den
högsta divisionen efter idel segrar.
Vi får sammanfattningsvis se tillbaka på en
hyfsad golfsäsong trots en sen start omed hårt
ansatta fairways. Banpersonalen har gjort ett
bra jobb med banan och på slutet har den varit
i ett utmärkt skick.

Miljö
Vår Miljöplan har uppdaterats. Denna
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beskriver klubbens policy, vision, mål och
resultat vad gäller miljöarbetet. Detta är ett
officiellt dokument som ska visa vad klubben
vill och vad vi gör.
Vi har delat in klubbens anläggning i 6
Verksamhetsområden. För varje område ska
det finnas en rapport som regelbundet
uppdateras med nulägesanalys, kort- och
långsiktiga mål samt aktiviteter.

Fastigheter
Utöver det vanliga underhållet av byggnader så
skedde en renovering av herrarnas
omklädningsrum. Klubbhuset drabbades även
av en vattenskada utanför restaurangdelen.

Investeringar
Nytt ventilationsaggregat har installerats i
klubbhuset. Ny ramp till entrén till Klubbhuset.
Nya stolar till restaurangen utomhus. Nya
planteringar runt klubbhuset. En ny
greenklippare samt att arbetet med
ombyggnationen har fortsatt och är klar för
insåning.

Miljökommittén har ett löpandande
egenkontrollprogram för yttre miljö om hittills
pågått i två år. Vi ser inga negativa trender
under åren 2015-2017.
Under året har av olika anledningar bara ett
möte hållits och protokollförts.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft 10
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 i december.

Tränare

Restaurangen

Mikael Berglund fortsatt att utbilda nya golfare
samt finslipa tekniken hos befintliga
medlemmar. Mikael började utomhussäsongen
med cirka 20 golfsugna medlemmar på en
golfskola i Spanien.

Mattias "Malte" Tjäder tillsammans med
hustrun Anna och personal har drivit
Restaurangen med framgång 2017.

Shop
Klubben fortsatt att driva shopen i egen regi.
Omsättningen blev cirka 1,6 miljoner.
Resultatet var positiv och allt överskott tillföll
klubben.

Möten 2017
Årsmötet hölls den 6/4 på Västerbottens
Teatern med 64 deltagare. Höstmötet hölls den
5/12 på Scandic Hotell där 52 medlemmar
deltog.

Resultat
Resultat för koncernen efter finansiella
poster minus 350 tkr. Investeringar har
under året uppgått till 2 400 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 2016
Ordförande Pär Löfbom
Vice ordf Anneli Rönnlund
Ledamöter Jan Lundström
Annica Skoog
Anna Fahlgren
Revisorer

Erik Morén
Berth Hägglund

Adjungerat vid Juridiska frågor
Kenneth Fahlgren
Valberedning
Jonas Öhrlund
Isabell Burström
Tommy Larsson
Boel Sandström
Ledning/Ekonomi
Torbjörn Johansson
Maria Ericsson
Bana
Anders Järnmark
Christer Andersson
Hans Ericsson
Fanny Lindström
Utemiljö klubbhuset
Sören Lindgren
Shop/Reception
Madeleine Paleski Östlund
Amanda Norgren
Mikaela Kågström
Elsa Renström
Thyra Larsson

Tränare
Mikael Berglund
Hedersmedlemmar
Berth Ekwall
Sven Höglund
Neil Richmond
Nigel Fosker
Jöns Larsson

