Verksamhetsberättelse 2021
Lundsbergs GK
Verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Joakim Kristoffersson
● Kassör Torbjörn Åman
● Ledamot Christian Sundby
● Ledamot Henrik Mossfeldt
● Ledamot Joakim Svärd
● Ledamot Perina Österberg
● Ledamot Per-Åke Österberg
Suppleanter
● Ulf Jansson
● Henrik Eriksson

Styrelsen hade 10 sammanträden under året.
Vårmöte hölls den 31/3 digitalt via Google Meet.
Höstmöte hölls den 7/12, i Storfors Kulturhus.

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 Christian Rinskog. Vi har även i år haft Lars Fredriksson som konsult på
bansidan. 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. Vi hade fem
sommarjobbare hos oss i samarbete med Storfors kommun.
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
År 2021 blev för andra året i rad ett märkligt golfår för många
golfklubbar. Coronapandemin satte stopp för alla tävlingar tills i juni, men det ökade
intresset för sporten märktes av redan från start och höll i sig ännu en säsong.
Detta år var vintern återigen ganska snäll mot golfbanan och lämnade få skador efter sig.
Vårdukar lades på i början på mars för att skydda greenerna och vi passade även på att
utföra lite dräneringsarbete på hål 3 och 6 under denna tid. Vi fick även ett bidrag riktat mot
att renovera toaletten på hörnet av klubbhuset och den färdigställdes i tid till öppning. Den
25/4 öppnade banan för spel på ordinarie tees och greener. Banan fick beröm redan från
start.
Vi beställde nya rangebollar för en kostnad av ca 45000:-, med leverans i slutet av maj.
Det blev denna gång gula bollar, för att man lättare skall kunna urskilja "spelbollar" från
rangebollar. I samband med detta gjordes även en förändring av klubbens rangekort. Nu
fyller man sin bolltag med ett antal hinkar till rabatterat pris.
Våra två banarbetare Bengt och Christian (ny för säsongen) jobbade på bra och hade även i
år stöd från vår egen ”bankonsult” Lars Fredriksson och tillsammans med styrelsen
planerades skötseln för banan på ett sätt som gav oss en mycket bra bana i stort sett hela
säsongen. Nu har vi ju egna maskiner och klarar att göra de allra flesta jobb som krävs på
banan. Detta är ett stort plus och underlättar planering och skötsel. Under året utökades
maskinparken dessutom med en greenvält, som vi hoppas kunna använda mer framöver.
Vi har även haft hjälp av medlemmar med att fixa bunkrar, röjning av sly, grästrimning,
målning etc. Ideella insatser är guld värda för klubben och alla som deltog skall ha en stor
eloge för detta jobb.
Under säsongen färdigställdes vår nya banguide. Vi valde att trycka den och att ge bort den
gratis till medlemmar och gäster. Förhoppningsvis underlättar den spelupplevelsen en aning.
Den 19:e juni drog en storm in över banan. Träd föll som plocke pin på flera ställen. Vi hade
tur som klarade både klubbhus och glaspaviljong. Tack vare snabb hjälp från medlemmar
och med Per-Åke Österberg bakom spakarna i en grävmaskin, kunde vi otroligt nog öppna
banan dagen efter, Ett stort tack till alla inblandade, inklusive Jordkullen AB.
Även i år hade vi besök av en golfpro hos oss. Mikael ”Bumle” Karlsson hade en demodag i
samarbete med Ping och Wilson. Detta var mycket uppskattat och om intresse finns ska vi
verka för att fortsätta samarbetet.
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!
Banan fick sig lite uppgraderingar under säsongen. Vi anlade en ny tee46 på hål 5. Detta har
varit efterlängtat ända sedan hålet kortades, eftersom tee46 då hamnade i fairway. På hål 8
breddade vi fairway så att utslag inte lika lätt rann ut i ruffen på högerkanten. Detta kommer
vi att behålla eftersom mottagandet var enbart positivt. Vi färdigställde även dungen på 9an.
Vi rullade ut nytt gräs i övre delen och mot slutet av säsongen såg det riktigt bra ut. Efter
banans stängning passade vi på att spränga sten i 1:ans pliktområde. Målet är att få den ytan
klippbar och att pliktområdet då försvinner.

Mot slutet av säsongen kom stora regnmängder över banan. Till
slut gjorde det att den under en period blev ospelbar. Älven
svämmades över och helt plötsligt hade vi en 7-hålsbana. Detta
gjorde att medlems- och greenfeespel gick ner ordentligt på
senhösten.
Även i år har Elionor Erman haft ansvar för att klubbhuset ska vara rent och snyggt. Hon har
haft det som sitt feriearbete under säsongen. Detta har hon 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.
När vi summerar 2021 kan vi konstatera att vi hade ett bra år på LGK. Banan stängdes den
20/11, vilket innebär att vi återigen fick en förhållandevis lång säsong. Det kom över 700
gäster, en bra siffra för oss, speciellt med tanke på den blöta hösten. Nu när pandemin
förhoppningsvis inte påverkar säsongen så hoppas vi att intresset för golf och vår klubb
fortsätter att öka.

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 14 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 2022 och det är mycket
positivt för klubben.

Juniorverksamheten
Under 2021 var våra juniorer välkomna att delta under tisdagsträningarna. Vi hade även
några juniorer som deltog i vår Grönt kort-utbildning.

Tisdagsträning 2021
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”.
Året startades med en demodag den 29 maj då vi fick besök av Wilson och Ping och man
fick komma och prova olika klubbor och även göra en custom-fitting om man ville det.
Dagen var välbesökt och uppskattad både av instruktörer, besökare och arrangörer.
Efter demodagen så startade tisdagsträningarna och höll på till augusti. Snittantalet deltagare
var även i år ca 10-12 personer, och oavsett väder var intresset stort. Det var även i år många
från våra närliggande kommuner som kom på träningarna.
Träningarna skedde på drivingrangen, puttinggreen samt på banan.
Mvh Úlf Jansson & Anders Pettersson

Damgolfen 2021
Säsongen inleddes 2/6 med den första damgolfen. Det var ett
härligt gäng som samlades, för en gemensam golfrunda på vår
fina golfbana på Lundsbergs gk. Vi startade med gemensam fika,
för att sedan spela en nio-hålsrunda slaggolf i fint väder. Därefter träffades
vi varje onsdag kl. 17.30 för en nio-hålsrunda 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.
Totalt samlades vi 18 gånger under säsongen fram till 22/9, sedan satte regnet tyvärr stopp.
Vi redovisade inga resultat efter önskemål om detta, men det fanns statistik att tillgå om man
ville. Träningen var inspirerande, utmanande och trevlig. Allt med fokus på den enskilde
individen och laget. Lärorikt för alla att Vi representerar åldrarna 14-70+
Avslutningen var den 3/11 på Indoor golf i Karlstad, där vi fick ett proffsigt mottagande av
deras trevliga personal som ordnat en rolig tävling för oss på Hawaii. Tillsammans åt vi en
härlig middag och fikade med prisutdelning.
En del av övriga medlemmar gjorde en avslutningsresa till Knistad Herrgård 27-29/8.
STORT TACK till Henrik Eriksson som ordnar alt med resan.
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. STORT TACK!
TACK alla hängivna damgolfare för er konkurrens på banan, många roliga stunder och glada
tillrop (oftast). =)
Ser fram emot kommande säsong 2022 och önskar alla golfare hjärtligt välkomna.
Mvh Perina Österberg/Damkommittén Lundsbergs Golfklubb

Torsdagsgolfen 2021
Torsdagsgolfen är vår afterwork-tävling som varit en succé de senaste säsongerna. I år
deltog 54 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 18 tävlingar med start den 3:e juni och
avslutning den 17:e oktober.
Årets vinnare:
Henrik Eriksson, Torsdagsgolf Order of Merit
Joakim Kristoffersson, Eclectic brutto

Medlemsresan 2021
En härlig helg med fina vänner avklarades återigen, flertalet nya
deltagare tog äntligen modet till sig och anslöt på resan till
Knistad vilket var fantastiskt kul.
Intresset i klubben fortsätter att imponera för Rajder.
Tyvärr fick vi ta avsked av en av våra käraste golfvänner som verkligen såg fram emot
helgen på Knistad herrgård, vår underbara Gunnar Johansson som ändå fick in i det sista
vara med oss på torsdagsgolfen med ett leende på läpparna. Var fint att få skåla för honom,
minnas och få ngt i ögat ihop.
På väger till Knistad drabbades vi samman på Mariestads GK för att få fram två tappra
kaptener, där K-J Runnestad & B Arvidsson visade framfötterna. Sen väl i Knistad vann fel
lag tyvärr, dock sensationellt tog vår käre norrlänning sin första poäng i Rajder köpp…eller
poäng och poäng, han fick en halv poäng! Det unnar jag honom verkligen!
Stort tack för ännu en fin helg och fina ord, trots att jag inte lyckades få finare delar från
slaktarn till lördagens middag.
Trots det så verkar intresset inte ha dött ut inför årets drabbning i Astrid Lindgrens värld, 46
personer anmälda på någon timma.
Hoppas vi ses snart kära golffamilj, kram på er!
Mvh Henke

Tävlingar 2021
Följande tävlingar genomfördes under året:
● Kan själv!
5/6
● Midsommarslaget
25/6
● LGKs Bästboll
24/7
● ELON-svingen
8/8
● Klubbmästerskap
14/8
● Jordkullen Open
4/9
● Lundsberg Cross Country
11/9
Kommentarer:
Det blev ett reducerat antal tävlingar i år. Coronapandemin gjorde att vi inte kunde arrangera
tävlingar i början på sommaren. När vi väl började att tävla var trycket även i år stort och vi
hade många startande.
LGK vill rikta ett stort tack till alla tävlingssponsorer.
Lundsbergs GK vill gratulera årets klubbmästare!
I damklassen segrade Pennie Österberg med 110 slag över 27 hål. Tvåa kom Perina
Österberg med 135 slag. Trea slutade Roxina Österberg med 137 slag.
I herrklassen segrade Anders Pettersson efter en rafflande avslutning där avgörandet kom
först på det första särspelshålet. Segerresultatet skrevs till 120 slag. Henrik Eriksson kom
tvåa på 120 slag och Torbjörn Åman kom trea på 122 slag.
Vi spelade även en veteranklass (herrar 60+) över 18 hål. Vann gjorde Anders Pettersson.
Tvåa kom Bo Arvidsson och trea kom Lars Thornberg.

Var matchspelstävling, som brukar sträcka sig över säsongen
fick ta ytterligare ett års vila och återkommer förhoppningsvis
under 2022.

Verksamheten i siffror
Under året ..
● hade föreningen ca 300 aktiva seniormedlemmar, samt 5 st hedersmedlemmar och 1
st ständig medlem. Dessutom hade vi ca 60 aktiva juniorer, tack vare samarbetet med
Lundsbergs skola.
● omsatte föreningen 992 078,91:- Om vi räknar med de lönebidrag vi fick blev
omsättningen 1 299 443,91:- Klubbens ekonomiska ställning redovisas i Resultatoch Balansrapporten.
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Ordf/Joakim Kristoffersson
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Ledamot/Joakim Svärd

Ledamot/Perina Österberg
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Ledamot/Henrik Mossfeldt

Suppleant/Ulf Jansson
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Suppleant/Henrik Eriksson

