Verksamhetsberättelse för Skellefteå Golfklubb 2018
Ledord för verksamheten i Skellefteå Golfklubb: Kunskap – Engagemang – Utveckling

Säsongstart
Golfåret 2018 började för de flesta då
drivingrangen på Rönnbäcken öppnades 11/5.
Golfbanan öppnade den 26/5.

Banan
En varm maj gjorde att banan var oerhört fin
och spelbar redan vid öppningen. Endast ett
fåtal greener behövde lite tid innan även dom
var i spelbart skick. Värme var något som
präglade hela sommaren och det märktes att
det spelades mer på morgnar och kvällar än
vanligt. Gul-1 kunde öppnas den 20/8 för
normalt spel och det kunde konstateras att även
om ombyggnaden tagit tid så blev det väldigt
lyckat.

Föreningen
Värmen präglade som sagt säsongen 2018.
Trots det så spelades det många rundor på
banan och vi såg en ökning bland greenfeegäster. Vi lanserade även en förändrad
nybörjarutbildning där även medlemskapet
ingick i avgiften. 73 personer genomförde
nybörjarutbildningen varav 24 kvinnor (33%).
Det arrangerades även DM på klubben under
sommaren. Både äkta makar och singelklasser.
Vi startade upp Frivilligpoolen där medlemmar
kan anmäla sig för ideellt arbete och även
komma med egna förslag till
förbättringsarbete. Golfens dag genomfördes
på klubben 26/5 med stor framgång.
Vision 50/50
Arbetet fortsätter med arbetet för en mer
jämställd och inkluderande förening. Efter en
omstart så har vi kommit så pass långt att det
under 2019 kommer fram en handlingsplan.

Tävlingsverksamhet
Nils Olofsson vann KM-Match. Sandra
Kågström vann Damernas KM och Tomas
Gustavsson vann Herrarnas KM.

Damer
1. Sandra Kågström
2. Sanna Lundmark
3. Margaretha Burr Nyberg
Herrar
1. Tomas Gustavsson
2. Nils Olofsson
3. Peter Lundgren

Ungdomar
Den 8 maj var det säsongsupptakt och
träningsstart utomhus var den 14/5.
Den 23 maj var det Kickoff på korthålsbanan
där ett 15-tal ungdomar deltog. De äldre
juniorerna hade bakat och bjöd på fika. Sanna
Jonsson och Sanna Lundmark har arbetat på
klubben under sommaren som
tränare/ungdomsledare.
Många ungdomar (13st.) ungdomar hjälpte till
med knattelägret och hade ansvaret för miniminitour veckan (5-7 år) samt med
fortsättningsträningar under sommarlovet.
Knattelägret (8-23, 13-15 år) är som vanligt
populär och lockade ca 60 barn och en del
fortsatte även med träning en gång i veckan.
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Förutom dessa träningsgrupper har ca 35
juniorer deltagit i klubbens ordinarie träningar.
Även denna säsongen har restaurangen haft
menyer för ungdomar upp till 16 år.
I och med RFs beslut om att man ska ha fyllt
12 år för att få tävla med resultat fick vi tänka
om runt Skellefteå Kraft touren.

deltävlingar + final för A 18 och B-klass och 3
deltävlingar + final för A 36 klasserna.
A 36 pojkar: Carl 5a, Isak 10a, Henrik 11a,
Simon 12a, Bobby 13e
A 18: Oskar 1a, William 10a
B-klass; 6a

Vi har haft Inspirationsspeldagar för juniorer
under 12 år med en avslutning på Boda Borg.
Rönnbäckentouren: Ett antal deltävlingar +
final med start 27 maj och final 26 augusti.
Touren avslutades med final där alla åt
hamburgare tillsammans efter tävlingen.
Pokaler, medaljer och priser fördelades.
A klass: 1. Victor Manberg
2. Isac Manberg
3. Oscar Lindkvist
B Klass: 1. Linus Larsson
2. Olle Eriksson
3. Elsa Forsgren
Korthålsmästerskapet: Segrare Victor Manberg
och Elsa Forsgren.
Träningsflitpriset gick till Max Lundmark
Skandia cup: Från klubbkvalet kvalificerade
sig ett antal juniorer till vidare spel i Luleå
(gruppkval). Vidare till regionskval på Puttom
GK kvalificerade sig Isak Manberg, Melker
Lovenlund och Oskar Lindkvist men där tog
det stopp.
PGA ProAm: Tävlingen på hemmaplan där
Carl Skinner, Moa Lundin och Oscar Lindkvist
kvalificerade sig till fortsatt spel i Sundsvall.
NVGF tour: Vi har haft ett tiotal juniorer som
spelat NVGF-touren. Order of merit efter 6

Seriespel damer
För första gången på många år så har
Skellefteå haft ett damlag med i seriespel.
Laget bestod av Rebecka Person, Thyra
Larsson, Sanna Jonsson, Sanna Lundmark och
Sandra Kågström.
De spelade sin sammandragning på Sigtuna
GK. När alla resultat var räknade stod
Skellefteå GK som segrare.
De spelar Div 1 nästa år.
Seriespel herrar
De spelade sitt sammandrag på Hofors GK.
De kom på en 10e plats.
Laget bestod av Nils Olofsson, Felix
Salomonsson, Henrik Lindgren, Isak Manberg
och Bobby Degerman
TEEN Tour resultat
Elite
Sanna Lundmark 4,40,22,9,MC,MC,1
Future
Felix Salomonsson 41,23,12
Isak Manberg 12,13
Swedish Golftour
Sandra Kågström 15,24,22,19,MC,MC,29
Sanna har även spelat ett antal JMI (Junior
Masters invitational) med en seger och en
andra plats som bästa resultat. Sandra har
spelat några Open tävlingar där hon blev 2a i
Viksjö Open som bästa resultat.
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Vi har även några juniorer som valt att gå
golfgymnasiet av olika slag. Henrik har en
lokal variant på hemmaplan.
Felix Salomonsson går sista året på
Riksgymnasium i Helsingborg och Sanna går
andra året på Riksgymnasium i Uppsala.
Sandra går andra året på PIKA programmet i
Halmstad med golf som huvudfokus.

Melker, Isak och Oscar deltog i länsmatchen
där vi tyvärr förlorade mot Norrbotten.
Ett stort tack riktar vi till klubbens ledning som
stöttat vår verksamhet. Vi hoppas på fortsatt
bra samarbete även kommande säsonger.
Även ett stort tack till övriga som hjälpt till på
olika sätt under säsongen. Mikael Berglund ska
också få ett stort tack för det engagemang han
visat både som tränare, mentor och medlem i
ungdomskommittén.

Damer
Damkommittén har under året bjudit in till
vårsupé
Säsongens aktiviteter var som följer:
Avrostningskurser genomfördes den 28/5 och
6/6. Öppna träningar i juni vid 4 tillfällen.
Damerna har även deltagit i klubbens städ/arbetsdag.
Midsommarskålen är en årlig återkommande
partävling som damkommittén ansvarar för.
I år var det 61 par som tävlade i ett väder som
var aningens bättre än förra året.
NVGF Damslaget hade ett vikande intresse där
Skellefteå GK anordnade den sista tävlingen
den 2/8 med 44 deltagare varav 26 från SKGK.
Ett antal damer har även deltagit i NVGFtävlingar på andra orter. Skellefteås damer tog
en andraplats totalt.

Tisdagstävlingarna rullade på som vanligt vid
13 tillfällen och här lades alla resultat in i
Order of Merit som utgjorde underlag för
prisutdelning i respektive klass vid
avslutningen. I syfte att uppmuntra till
deltagande i fler tävlingar får även placeringar
sämre än tredje plats poäng i fallande skala.
Matchspelet och Eclectic tävlades det också i.
Tillsammans med seniorerna arrangerades en
mixed scramble tävling.
Under tisdags-tävlingar har vi spelat scramble,
4-klubbs, norsk poängbogey.
18/9 avslutades säsongen med norsk
poängbogey samt god supé hos Malte och
prisutdelning.

Seniors
Vårmötet avhölls den 3 maj 2018.
Ganska precis 187 medlemmar.
trots snöläget så gick det väldigt fort när
värmen väl kom. Så pass snabbt att vi
tillsammans med banpersonalen inte hann med
att få igång banan till planerad start.
När vi kom igång med vår verksamhet under v
22 och förutom uppehåll under tävlingsveckan
så har det tävlats kontinuerligt.
Avrostningskurser har genomförts två dagar
före första tävlingsdagen den 31/5.
Intresset för deltagande i NVGFs
Tourtävlingar fortsätter att minska trots
insatser med resebidrag. arbetet fortsätter för
att höja intresset.
16 stycken torsdagsrundor spelades där det
även ingick en mixedtävling tillsammans med
damerna. 1 224 totala starter under våra
tävlingar inkluderat Greensome, Mixed, ¤klubbor, Regnbågen och Poängbogey lag.
Avslutningen spelades med traditionell middag
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och prisutdelning. Det genomfördes även
Eclectic och matchspel.
Årets arbetsinsats utf6rdes vecka 22 med stort
antal deltagare. Klubbledningen är tacksamma
för insatsen och bjöd på fika.
I år kom vi aldrig igång med Golfvärdar. Här
måste vi hitta en hållbar lösning Oavsett vad
man anser så är det väldigt uppskattat,
dessutom uttrycker golfvärdarna själva att det
är en kul och intressant verksamhet.
Vi får sammanfattningsvis se tillbaka på en
solig, varm och skön golfsäsong.
Banpersonalen har som vanligt gjort ett bra
jobb med banan så vi har haft fina fairways
och ganska kortklippta ruffas.

Miljö
Vår Miljöplan har uppdaterats. Denna
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.

Miljökommittén har ett löpandande
egenkontrollprogram för yttre miljö om hittills
pågått i två år. Vi ser inga negativa trender
under åren 2016-2018.
Under året har av olika anledningar bara ett
möte hållits och protokollförts.

Tränare
Mikael Berglund fortsatt att utbilda nya golfare
samt finslipa tekniken hos befintliga
medlemmar. Mikael började utomhussäsongen
med cirka 12 golfsugna medlemmar på en
golfskola i Spanien.

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

Möten 2018
Årsmötet hölls den 26/4 på Stadshotellet med
52 deltagare. Höstmötet hölls den 4/12 på
Nordanå Hörsalen där 62 medlemmar deltog.

Fastigheter
Inga renoveringar eller projekt förutom det
vanliga underhållet skedde i klubbhuset.
En inventering av ladorna på banan inleddes.

Investeringar
Ny bunkerkratta och ett fordon (Mule) köptes
in till banan samt en ny lyft till verkstaden.
Ställplats för husbilar iordningställdes.
Nya stolar till uteserveringen köptes också in.

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 i december.
Restaurangen
Mattias "Malte" Tjäder tillsammans med
hustrun Anna och personal har drivit
Restaurangen med framgång 2018.

Resultat
Resultat för koncernen efter finansiella
poster minus 375 tkr. 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!

Ledning/Ekonomi
Torbjörn Johansson
Maria Ericsson
Bana
Anders Järnmark
Christer Andersson
Hans Ericsson
Fanny Lindström

Styrelse och funktionärer 2018

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
Anna Öquist

Utemiljö klubbhuset
Sören Lindgren
Shop/Reception
Madeleine Paleski Östlund
Mikaela Kågström
Tränare
Mikael Berglund
Hedersmedlemmar
Berth Ekwall
Sven Höglund
Neil Richmond
Nigel Fosker
Jöns Larsson

