Verksamhetsberättelse 2016
Lundsbergs GK
Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Joakim Kristoffersson
● Kassör Martina Eriksson
● Sekreterare/Ledamot Christian Sundby
● Ledamot Ulf Jansson
● Ledamot Tommy Jonsson
● Ledamot Perina Österberg
● Ledamot Per-Åke Österberg
Suppleanter
● Bo Karlsson
● Joha Raskinen
Samt adjungerade
● Joakim Svärd
● Henrik Mossfeldt
Styrelsen hade 11 sammanträden under året.
Vårmöte hölls den 7/3 i Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors.
Höstmöte hölls den 23/11 i Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Lars Thornberg
● Jan Eriksson
Revisorer
● Hans Jildesten
● Tommy Svärd

Personal
Vi har under säsongen haft två säsongsanställda banarbetare,
Bengt Karlsson och Michael Eklund.
Tyvärr hade vi inga sommarjobbare via Storfors kommun hos oss i år.
Vi har haft ett skötselavtal med Kristinehamns GK, med fokus på våra greener.
I caféet har det under hela säsongen varit självbetjäning.
All kansliverksamhet sker ideellt av styrelsen.

Viktiga händelser under året
Anläggning
Banan öppnades med sommargreener i etapper denna säsong, pga de skador vi hade med oss
från säsongen innan. Den 14/5 öppnades fem greener. Den 24/5 var antalet uppe i åtta. Det
innebar att man då kunde spela hcp-grundande ronder igen. Ett par veckor senare öppnade så
den sista greenen (hål 8). Detta innebar en senare öppning än normalt. Vi var helt enkelt
tvungna att prioritera banans kvalité i juni-september i stället för att ha för bråttom. Med
facit i hand, tycker vi att vi gjorde rätt! Banan blev bättre och bättre för varje vecka som
gick. När vi kom in i semesterperioden och senare in på sensommaren fick banan välförtjänt
beröm av både medlemmar och gäster! Vår satsning på ett skötselavtal med Kristinehamns
GK intensifierades under 2016, eftersom vi satsade mer pengar även via dem för att få en
bra bana. Vi var mycket nöjda med resultatet.
Lördagen den 23/4 hade vi vårstäddag på banan. Utöver den genomfördes i år tre
arbetskvällar på banan. Vi rensade, trimmade, krattade mm, allt för att höja finishen på
banan. En av kvällarna var fokuset lagt på bunkrarna. Efter den kvällen hade vi perfekta
bunkrar. Utfallet av dessa kvällar var återigen mycket lyckat. Utan dessa ideella insatser
skulle klubben ha svårt att fungera, så ett stort tack till alla som deltagit under året!
I juli fick vi hjälp av vår huvudsponsor, Jordkullen, att dika ur vid hål 8 och på väg mot hål
9. Resultatet blev fantastiskt bra. Klubben vill rikta ett stort tack till Jordkullen och
maskinföraren, tillika medlemmen, Ove Österberg.
I år genomförde vi övergången till "hektometertees" Vi fick på det viset fyra olika
banlängder och medlemmarna uppmanades att prova olika banlängder, dels för variation,
kortare rondtider om man går framåt men också för att upptäcka glädjen över att få några
extra birdieputtar. Sedan fick de som önskar en tuffare utmaning något att bita i.
Utslagsplatserna för Tee60 på hål 8 och Tee38 på hål 7 blev inte klara under säsongen. I
augusti fick vi även mätpunkter till alla Tees på plats. De gjorde att helhetsintrycket av
banan höjdes.
Vi fick göra ett inköp som inte var budgeterat från start. En för oss ny ruffklippare köptes in
för 118500:-. Till slut tog styrelsen beslut om att inte ta ett lån på maskinen, utan istället
utnyttja checkkrediten. Detta visade sig vara helt rätt, tack vare en del generösa bidrag. Vi
sökte och fick pengar både från Länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Ett stort
tack riktas till våra bidragsgivare!
På Driving Rangen fanns i år möjligheten att köpa ett säsongskort till bollautomaten. Man
fick en tag som om den hölls upp framför kortläsaren gjorde att man fick bollar i hinken. Vi
sålde 27st säsongskort och detta bidrog till en välbesökt och lönsam Driving Range!
Två av våra medlemmar, Camilla Wirås och Petra Svärd, har under året fortsatt att ta ansvar
för att klubbhuset ska vara rent och snyggt. De har dessutom från och med i år haft ansvar
för inköp till vårt självbetjäningscafé. 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 har tagit ett beslut om att synas mer i sociala medier. Vår Facebooksida tog
ordentlig fart under säsongen, med uppdateringar med viktig information, tävlingsresultat,
banstatus och bilder.
Antalet greenfeegäster steg under 2016. Det är inte så konstigt med tanke på greenernas
kvalitet säsongen innan. Nu gäller det att bibehålla ökningen och sikta mot att få över 400
gäster under 2017.

I oktober hade vi en första träff med vår klubbrådgivare Stefan
Jansson. Han är en resursperson på SGF som kan hjälpa till att
utveckla verksamheten på klubben. Vi fick beröm för det arbete vi
utfört under 2016 och fick även råd och tips om vad vi ska tänka
på och prioritera under kommande säsonger.
I december fick vi ett mycket välkommet bidrag från Storfors Kommun. Efter att vi skrivit
en bidragsansökan, beviljades vi en föreningscheck på 25.500:- Vår ansökan grundade sig i
att vi ville starta upp träning inomhus under vinterhalvåret. På så vis fick medlemmarna en
samlingsplats och kan träna på alla typer av slag även vintertid. Styrelsen vill tacka Storfors
Kommun för sitt generösa bidrag.
På höstmötet valdes Per-Åke Österberg till hedersmedlem i Lundsbergs GK!

Utbildning Grönt Kort
Under säsongen har en utbildning för Grönt Kort genomförts.
Totalt har åtta stycken personer deltagit. Sex gånger i maj tränades det både teoretiskt och
praktiskt. I år erbjöd klubben även möjlighet till uppföljning på hösten, allt för att underlätta
för nya att komma in i klubben på ett bra sätt. Sju av åtta har aviserat att de vill bli
fullvärdiga medlemmar under säsongen 2017, en mycket bra siffra!

Juniorverksamheten
Vi har under året haft 11 juniorer som regelbundet kommit på träning en gång i veckan
(söndagar) under hela sommaren. Dessutom hade vi aktiviteter för elever på Vargbroskolan
och Kroppaskolan på Vargbroskolans skolgård. Vi gjorde även ett försök att ta golfbanan
med in till Storfors tätort. På ett grönområde byggdes en 30-metersbana upp under Storfors
kommuns 6:e junifirande. Vi behöver fortfarande bli flera ledare som tar hand om
juniorerna. Nyrekrytering av ledare/föräldrar som vill hjälpa till kommer att vara viktigt
under 2017.

Damgolfen 2016
Den 1 juni startade den första Damgolfen för säsongen 2016. Vi var ett härligt gäng som
samlades för en gemensam fika först. Sedan spelade vi en niohålsrunda poängbogey.
Vi träffades varje onsdag kl. 17.30 för en niohålsrunda. Alltid med varierande spelformer,
där alla deltagare fick vara med och påverka.
Golfen var avgiftsfri!
Vi samlades totalt 18 gånger under säsongen. Inga resultat redovisades efter önskemål om
detta, men viss statistik fanns att tillgå om man ville. Träningen var varierande, innehållsrik
och bra.
Några av damerna deltog på avslutningsresan tillsammans med herrarna i golfklubben.
Resan gick i år till Katrineholm den 9-11 september. Mycket golfspel i ett fantastiskt väder, i
vackra omgivningar. Bra boende, god mat och mycket trevligt sällskap. Mycket bra
teambuilding för oss klubbmedlemmar, stifta nya bekantskaper och framförallt bygga vidare
på och bibehålla goda relationer.
Som avslutning på damgolfen den 14/9 spelade vi en rolig tävling på vår fina golfbana.
Vi avslutade kvällen efter önskemål som traditionen bjuder med oerhört goda räksmörgåsar,
kaffe & dessert. Sammanfattade säsongen med trevliga diskussioner, kanon & kalkon;-)!
Vi spelade ytterligare några onsdagar i september, då vädret tillät detta.

Ett STORT TACK till Er alla som under säsongen bidrar till att vi
har en så fantastisk och trevlig golfbana att spela och umgås på.
TACK alla härliga Damgolfare för ert deltagande,
den trevliga stämningen och visad uppskattning.
Önskar så väl nya som gamla deltagare väl mött under säsongen
2017
Med vänlig hälsning
Perina Österberg/Damkommittén Lundsbergs Golfklubb

Torsdagsgolfen 2016
Torsdagsgolfen startade 2/6 med 24 spelsugna deltagare,
vinnare av första deltävlingen blev Mikael Nordling.
Under säsongen har 43 golfare deltagit på Torsdagsgolfen
Vi har spelat 15 tävlingar under säsongen.
Nytt för i år är att vi har kunnat spela från olika tees, som har varit uppskattat.
Vinnare av Torsdagsgolfen 2016 blev Lars Thornberg med 76 p. Tvåa blev Joakim
Kristoffersson och trea Anders Pettersson.
Säsongen 2016 avslutade vi som brukligt med en resa. I år gick resan till Katrineholms GK,
vi var 36 deltagare (nytt rekord). På fredagen så spelade vi Vingåkers GK.
Tävlingen Rajder Côp avgjordes under Lördag och Söndag som vanns av lag Thornberg
Bosse Arvidsson & Tommy Jonsson

Tävlingar 2016
Följande tävlingar genomfördes under året:
● Kan själv!
26/6
● Det går som på räls: Tågab 2/7
● Nassau 2016 – 3 i 1
10/7
● Lundsberg Cross Country
23/7
● Jordkullen Open
14/8
● Snörgolfen
28/8
● Klubbmästerskap
3/9
● Tre klubbor – välj smart!
24/9
● Höst-Scramble
9/10
● Matchspels-KM
Kommentarer:
Vi ökade tävlingsantalet med en st under 2016 jämfört med året innan. Lundsbergs GK vill
tacka Jordkullen, Bergslagens Sparbank ELON Storfors samt ICA Nära Storfors för att de
återkommande sponsrar tävlingar på banan. Vi vill även tacka Tågab, som kom in som en ny
tävlingssponsor under året.
I klubbmästerskapets damklass segrade Pennie Österberg med 126 slag på 27 hål. Tvåa kom
Beata Johansson med 134 slag. Perina Österberg, kom trea med 137 slag.
I herrklassen segrade Bo Arvidsson efter en spännande avslutning på 27:e hålet.
Segerresultatet skrevs till 122 slag. Joakim Kristoffersson slutade tvåa med 124 slag. Trea
kom Lars Thornberg, med 124 slag men slagen sista 6 av Joakim.

För andra året i rad genomfördes matchspels-KM med handicap, där den ädla och roliga
formen ”Match” fick ta plats i vår tävlingskalender. Slutsegrare blev Mikael Nordling efter
att ha besegrat Marie Nowosad med 4&3 i finalen. Detta skall vi nu göra till en tradition på
vår bana!

Verksamheten i siffror
Under året ..
● hade föreningen ca 211 aktiva seniormedlemmar, samt 4 st hedersmedlemmar och 3
st ständiga medlemmar. Dessutom hade vi ca 31 aktiva juniorer.
● omsatte föreningen 737 328,52:- Om vi räknar med de lönebidrag vi fick blev
omsättningen 985 045,52:- Klubbens ekonomiska ställning redovisas i Resultat- och
Balansrapporten
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Ledamot/Ulf Jansson

Suppleant/Bo Karlsson
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Suppleant/Joha Raskinen

