Verksamhetsberättelse 2019
Lundsbergs GK
Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Joakim Kristoffersson
● Kassör Martina Eriksson
● Ledamot Christian Sundby
● Ledamot Henrik Mossfeldt
● Ledamot Tommy Jonsson
● Ledamot Perina Österberg
● Ledamot Per-Åke Österberg
Suppleanter
● Ulf Jansson
● Joha Raskinen
Samt adjungerad
● Joakim Svärd
Styrelsen hade 10 sammanträden under året.
Vårmöte hölls den 19/3 i Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors.
Höstmöte hölls den 13/11 i Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Lars Thornberg
● Anders Pettersson
Revisorer
● Hans Jildesten
● Tommy Svärd

Personal
Vi har under säsongen haft två säsongsanställda banarbetare,
Bengt Karlsson och Kristoffer Lambertsson.
Vi hade även fyra sommarjobbare hos oss i samarbete med Storfors kommun.
Vi har haft ett skötselavtal med Kristinehamns GK, med fokus på våra greener, samt service
på två av våra maskiner.
I caféet har det under hela säsongen varit självbetjäning, förutom vid tävlingar då vi haft
bemanning.
All kansliverksamhet sker ideellt av styrelsen.

Viktiga händelser under året
Anläggning/Verksamhet
2019 var ett mycket händelserikt år i många bemärkelser för klubben.
Det blev återigen en lång vinter med mycket is och snö på vår bana. Eftersom snön låg kvar
så länge, så var vi ute och plogade bort mängder med snö från greenerna. Sedan anlitade vi
Kristinehamns GK för att få hål på den is som lagt sig på de flesta av greenerna.
Även i år röjde vi sly på försäsongen. Fokus var att röja bakom 6ans green, vänsterkant på
1an samt högerkant på 8an. Det gjorde mycket för den visuella upplevelsen, speciellt hål 8
blev väldigt mycket öppnare från tee. Ideella insatser är guld värda för klubben och alla som
deltog skall ha en stor eloge för detta jobb.
Under slutet av 2018 grävde vi upp tvåans green för att försöka börja om från grunden. I
mars 2019 körde vi i samarbete med Jordkullen AB ner över 100 ton material till tvåans
green samt tees på tvån och trean. Planen var ju att få till en spelbar ny greenyta runt
midsommar. Med facit i hand misslyckades vi med detta och vi fick spela på en provisorisk
green hela säsongen. Vi tog detta beslut för att kunna starta upp med en bra greenyta till
säsongen 2020 istället för att slita på den under hösten 2019.
Banan öppnade för spel den 10:e maj. Våra greener hade klarat vintern dåligt och till en
början hade vi problem med ojämna ytor. Spel på tvåans green var uteslutet. Det var i denna
tid som ett av de viktigaste besluten i Lundsbergs GK´s historia togs. Klubben beslutade sig
för att våga satsa. Vi utökade maskinparken för att kunna bli självförsörjande. Dressare,
luftare, traktor och gräsuppsamlare blev de nya tillskotten. I samma veva fick vi även
kontakt med Lars Fredriksson (fd greenkeeper) och han anlitades av klubben i arbetet med
att förbättra banan från tee till green. Vår satsning gav snabb effekt. Greenerna hämtade sig
raskt, när vi hade möjlighet att dressa dem var 14:e dag. Tillsammans med luftning och
vertikalskärning gjorde det att vi på sensommaren och hösten spelade återigen på väldigt
fina greener.
Vi satsade på två banarbetare under 2019 och tillsammans med duktiga feriearbetare så höll
de banan i bra kondition under säsongen. När Lars F kom in i bilden under sommaren så fick
våra arbetare god stöttning även därifrån. Han fungerar som en länk mellan styrelsen och
våra banarbetare, samt hjälper till med vilka åtgärder vi behöver göra på banan både på kort
och lång sikt. Detta är något vi tror mycket på och som kommer att hjälpa oss att lyfta vår
anläggning ytterligare!
Våra tees hade det tufft i den torra perioden i juli-augusti. Det beror på att vi inte har
automatisk bevattning på tees, vi har det bara på greenerna. På tees krävs att man drar i en
kran för att det ska vattna. Det innebär att de bara får vatten dagtid och i den värmen som
var, fungerar det endast som avkylning. Det är nattetid som man har den absolut största
effekten av bevattning. Vi har nu tagit beslut på att bygga om vår teebevattning till
automatisk. Detta kommer att ske under 2020.
Med tanke på att vi fick bygga om greenen på hål 2 så har ju vårt tee-projekt blivit lite
lidande. Tanken var att ha färdiga tees för alla typer av spelare, från knattar och nybörjare till
den långtslående låghandicaparen. Efter en ny projektering och en lyckad bidragsansökan
hos Sparbanksstiftelsen Bergslagen så är planen att färdigställa tre tees per säsong. Ett stort
tack till Sparbanksstiftelsen som engagerar sig i föreningars utveckling.
Klubbhusets inomhusmiljö fick sig också ett lyft under 2019. Vi satsade på att köpa in en
kombinerad kaffe- och varuautomat med integrerad kortläsare. Efter lite inkörningsproblem
med dosering av kaffe så blev det också ett lyft för klubben. Vi kan erbjuda ett större utbud
än förut och vi har även provat att sälja bollar och peggar via varudelen i automaten.

Vi har under 2019 utökat samarbetet med vår granne,
Lundsbergs Skola. Det mynnade bland annat ut i en grönt kortutbildning för 20 elever samt att vi fick ärva möbler till vår nya
konferenshörna för styrelsemöten. Vi siktar på att fortsätta med
ett gott samarbete under kommande säsonger.
Under 2019 hade vi för första gången på många år besök av en golfpro hos oss. Mikael
”Bumle” Karlsson hade gruppträningar med några av våra medlemmar. Detta var mycket
uppskattat och om intresse finns ska vi verka för att fortsätta samarbetet.
Vi har fortsatt att samarbeta med företaget Out of bounds, som möjliggör att vi kan sälja
handskar, bollar, peggar mm av bra kvalité till förmånliga priser.
I år arrangerades för tredje året i rad Golfens Dag som ett gemensamt projekt i hela Sverige.
LGK deltog och den 25:e maj hade vi öppet hus på golfbanan. Dagen var fylld av aktiviteter
och vi hade besök av både medlemmar och potentiella medlemmar. Detta var sista året i
SGF´s regi, vi får se vad som händer med Golfens dag under 2020.
En viktig del av vårt arbete med att nyrekrytera, stötta och behålla medlemmar är våra
organiserade ”Tisdagsträningar”. Detta var återigen ett mycket populärt inslag. Ulf Jansson
och Anders Pettersson är ledarna som gjort detta möjligt och de har själva skrivit några rader
som ni kan läsa om under punkten ”Tisdagsträning”.
LGK vill rikta ett stort tack för Ulfs och Anders insatser under året!
Två av våra medlemmar, Camilla Wirås och Petra Svärd, har under året fortsatt att ta ansvar
för att klubbhuset ska vara rent och snyggt. Detta har de gjort med den äran. Första intrycket
i och runt klubbhuset samt ett bra utbud i caféet är A och O både gentemot medlemmar och
gäster.
Klubben vill försöka synas och höras i sociala medier. Vår Facebooksida är en viktig kanal
för både medlemmar och gäster, med uppdateringar med viktig information, tävlingsresultat,
banstatus och bilder. Vi har även en köp- och säljsida på Facebook för medlemmar.
Antalet greenfeegäster gick ner lite jämfört med 2018. Med tanke på att vi spelade med en
provisorisk green hela säsongen så är vi ändå nöjda med antalet gäster. Vi tar nu sikte på
2020 för att försöka nå målet att ha minst 500 greenfeeronder per säsong.

Utbildning Grönt Kort
Under säsongen har två utbildning för Grönt Kort genomförts.
I samarbete med Lundsbergs Skola genomfördes en utbildning för 20 av skolans elever.
Detta blev väldigt lyckat och eleverna har nu fått en egen medlemskategori i klubben som
ett tack för gott samarbete med skolan.
Därefter följde en utbildning öppen för alla. Totalt deltog 12 personer. Det tränades både
teoretiskt och praktiskt. Även i år erbjöd klubben möjlighet till uppföljning på
tisdagsträningarna, vilket underlättar för nya medlemmar att få fotfäste i klubben. Merparten
har aviserat att de vill bli fullvärdiga medlemmar under säsongen 2020 och det är mycket
positivt för klubben.

Juniorverksamheten
Under 2019 hade var våra juniorer välkomna att delta under tisdagsträningarna. Vi hade
även några juniorer som deltog i vår Grönt kort-utbildning.

Tisdagsträning 2019
Tanken med tisdagsträningen är att få upp intresset bland de
som tagit grönt kort tidigare men inte fått hjälp att komma igång.
Utöver det är syftet även att öka intresset för intresserade att ”prova
på golf”.
Precis som tidigare år så var intresset för tisdagsträningarna stort.
Träningarna startade igång i slutet på maj och höll på till augusti med endast 2 veckors
uppehåll under juli. Snitt antalet deltagare var även i år ca 10-12 personer, och oavsett väder
var intresset stort. Det var även utländska deltagare som kom och besökte oss under sin
semester, bla engelsmän, holländare, tyskar, vilket gjorde att vi tränare fick putsa på våra
språkkunskaper.
Träningarna skedde på driving ranchen, putting green samt på banan.
Utöver tisdagsträningarna så anordnades en träningsdag med Pro Mikael ”Bumle” Karlsson
som snabbt blev fullbokad och mycket uppskattad. Ytterligare ett träningstillfälle bokades in
men fick ställas in pga regn. Minst ett nytt tillfälle kommer att planeras in under våren 2020.
Inför säsongen 2020 hoppas vi på ett lika stort intresse på tisdagsträningarna, tanken är att
köra igång under maj månad med ett uppehåll under vecka 29 och 30 med avslut i augusti.
Mvh Úlf Jansson & Anders Pettersson

Damgolfen 2019
Vi inledde säsongen 29/5-19 med den första damgolfen. Det var ett taggat gäng som
samlades, för en gemensam golfrunda på vår fina golfbana på Lundsbergs GK.
Vi började med en trivsam gemensam fika. Sedan spelade vi en niohålsrunda slaggolf i skönt
väder.
Vi träffades sedan varje onsdag kl. 17.30 för en niohålsrunda med efterföljande gemensam
fika varje gång. Vi varierar våra spelformer varje gång för att få omväxling och nya
utmaningar. Alla får vara med och påverka. Golfen var avgiftsfri.
Vi samlades totalt 21 gånger under säsongen. Vi redovisade inga resultat efter önskemål om
detta, men det fanns statistik att tillgå om man ville.
Golfträningen var inspirerande, utmanande och trevlig. Allt med fokus på den enskilde
individen och laget.
Vår avslutning som var den 9/10, började med en niohålsrunda och avslutades på Lungsunds
pensionat med god mat och paketutdelning.
Den gemensamma avslutningsresan tillsammans med herrarna gick till Orresta gk 30/8-1/9.
Sammanhållningen i vår klubb är unik, så helgen blev därför mycket lyckad. Allt ifrån god
mat, spa bad och en hel del fint golfspel.
STORT TACK till alla Er som gör att det år efter år är lika trevligt att umgås på vår
golfbana, och till Er som hjälper till att hålla den i så fint skick varje år.
TACK alla hängivna Damgolfare för er konkurrens på banan, många roliga stunder och
glada tillrop.
Önskar alla golfare varmt välkomna till säsongen 2020
Mvh Perina Österberg/Damkommittén Lundsbergs Golfklubb

Torsdagsgolfen 2019
Torsdagsgolfen är vår afterwork-tävling som varit en succé de
senaste säsongerna. I år deltog 57 spelare i minst en deltävling,
en fortsatt mycket hög siffra i vår lilla förening och som säger
mycket om den goda stämningen på Lundsbergs GK. Upplägget var
detsamma som föregående år där vi lottade bollar och sedan gick ut och spelade 9 hål i
blandade konstellationer. En stor vinst med detta upplägg är att man får chansen att lära
känna nya spelkamrater och att man inte är beroende av andra för att kunna delta på samma
villkor som alla andra.
Vi fortsatte även i år med det adderade tävlingsupplägget med ytterligare en tävling,
nämligen Eclectic brutto, som gick ut på att samla bästa resultatet på varje enskilt hål under
hela säsongen. Ju oftare man deltog desto mer ökade chanserna till en bra sammanlagd
score. Detta var återigen väldigt uppskattat och något som vi kommer att fortsätta med nästa
säsong. Årets upplaga av Torsdagsgolfen bestod av 17 tävlingar med start den 6:e juni och
avslutning den 29:e september. Prisutdelningen skedde på Pensionat Lungsund där det
serverades räkmacka, kaffe och dessert.
Årets vinnare:
Joakim Kristoffersson, Torsdagsgolf Order of Merit
Tony Olsson, Eclectic brutto

Medlemsresan 2019
Årets avslutningsresa gick till Orresta Golf och konferens den 30/8-1/9. Under fredagen
spelade vi Ängsö GK och lördag/söndag gick den årliga tävlingen Rajder Kôpp av stapeln
på Orresta GK:s roliga 18-hålsbana. Sammanlagt var vi 44 personer uppdelade på två lag
som gjorde upp om den prestigefyllda segern. Banorna som vi spelade var i fint skick och vi
kunde njuta i vackert sensommarväder och trots en rejäl regnskur sista timmen var alla nöjda
och glada vid avslutningen. Boendet på banan var riktigt trevligt och maten var kanon.
Avslutningsresan var väldigt lyckad och kan sammanfattas med orden glädje och
gemenskap. Henrik Eriksson agerade återigen reseplanerare och enligt rykten är han redan
igång med planerna inför kommande säsongs resa. Väl mött då!

Tävlingar 2019
Följande tävlingar genomfördes under året:
● Midsommarslaget
21/6
● Kan själv!
29/6
● Bad & Värme Open
13/7
● ELON-svingen
3/8
● Jordkullen Open
10/8
● Klubbmästerskap
25/8
● Lundsberg Cross Country
14/9
● Höst-Scramble
28/9
● Lundsbergsmatchen
juni - september
Kommentarer:
Vi minskade tävlingsantalet under 2019 jämfört med året innan, mycket tack vare den lite
senare säsongsstarten. Nya sponsorer tillkom, Bad & Värme anordnade en rolig tävling som
vi hoppas återkommer under 2020. Vi måste även nämna Jordkullen Open, vår
huvudsponsors tävling. För andra gången i rad fylldes banan så att vi fick ha en reservlista
till tävlingen! 78 personer deltog, nytt deltagarrekord på LGK. Detta är ett tecken på den
positiva anda som finns runt klubben samt att detta är en tävling man måste bara delta i.

Lundsbergs GK vill tacka Jordkullen AB, Koltorps måleri & JS
Alltjänst samt ELON för att de återkommande sponsrar
tävlingar på banan.
Lundsbergs GK vill gratulera årets klubbmästare!
I damklassen segrade Pennie Österberg med 120 slag över 27 hål. Tvåa kom Beata
Johansson med 139 slag. Trea slutade Perina Österberg på 140 slag.I herrklassen segrade
Tony Broström. Segerresultatet skrevs till 116 slag. Joakim Kristoffersson kom tvåa på 124
slag och Tony Olsson kom trea på 126 slag.
Vi spelade även en veteranklass (herrar 60+) över 18 hål. Vann gjorde Lars Thornberg. Tvåa
kom Anders Petterssonoch trea kom Bosse Arvidsson.
För tredje året i rad genomfördes en matchspelstävling med handicap, där den ädla och
roliga formen ”Match” fick ta plats i vår tävlingskalender. Vann gjorde Henrik Mossfeldt. I
finalen besegrade han Pennie Österberg med 2&1 (2 upp med ett hål kvar). Trea kom KarlJohan Runnestad och Thomas Larsson.

Verksamheten i siffror
Under året ..
● hade föreningen ca 225 aktiva seniormedlemmar, samt 5 st hedersmedlemmar och 1
st ständiga medlem. Dessutom hade vi ca 30 aktiva juniorer.
● omsatte föreningen 880 790,80:- Om vi räknar med de lönebidrag vi fick blev
omsättningen 1 155 572,80:- Klubbens ekonomiska ställning redovisas i Resultatoch Balansrapporten.
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Ledamot/Tommy Jonsson

Ledamot/Perina Österberg

Ledamot/Per-Åke Österberg

.......................

.......................

Ledamot/Henrik Mossfeldt

Suppleant/Ulf Jansson
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Suppleant/Joha Raskinen

