Verksamhetsberättelse 2020
Lundsbergs GK
Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

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
● Torbjörn Åman
Samt adjungerad
● Joakim Svärd
Styrelsen hade 7 sammanträden under året.
Vårmöte hölls den 31/3 i klubbhuset, Lundsbergs GK.
Höstmöte hölls den 1/12, digitalt möte.

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 har även anställt Lars Fredriksson. 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
2020 blev det märkligaste året på mycket länge för många
golfklubbar. Det började trögt med en coronapandemi som bröt ut och satte stopp för alla
tävlingar långt in i juni, men avslutades med rekordartat intresse för sporten. Detta år var
vintern i princip obefintlig och det var i stort sett snöfritt och plusgrader hela tiden. När det
var dags att börja förbereda banan för spel, kunde vi konstatera att den klarat
”vinterperioden” mycket bra. Även den nya greenen på hål 2 låg i fas med våra
förhoppningar. Den 9:e april, på skärtorsdagen, öppnade banan med ordinarie tees och
greener. Det var länge sedan vi kunde öppna så tidigt!
Under 2020 startade vi den långsiktiga processen att förbättra våra tees. Vi installerade
automatisk teebevattning, vilket innebär att vi från och med nu kan vattna tees på nätterna
när det verkligen gör nytta. Detta var en investering på 25000:- som vi tror kommer höja
banan ytterligare. Grävningen stod Per-Åke och Ove Österberg för och de har också haft
hjälp av några medlemmar i olika omgångar. Vi passade även på att dränera på hål 6 och hål
8. Ett STORT tack till alla inblandade!
Två medlemmar, Lars Thornberg och Claus Zügner, bildade en bunkergrupp och såg till att
vi hade ogräsfria och visuellt snygga bunkrar under säsongen. Vi har även haft hjälp av
medlemmar med 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.
Greenen på hål 2 behövde lite mer tid på sig för att klippas ner, så det dröjde till slutet på
maj innan den rullade som de andra greenerna. Våra två banarbetare Bengt och Kristoffer
jobbade på bra och hade 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 under säsongen. Detta är ett stort plus och underlättar
planering och skötsel.
Efter installationen av automatisk teebevattning blev gräset grönare på våra tees. Nu återstår
jobbet att få dem jämnare och på en del få lite större klippyta.
Även i år hade vi 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.
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!
På slutet av säsongen fick rangen ett ansiktslyft. Vi investerade i nya flaggor samt nio nya
slagmattor. Vi passade även på att rensa ogräs och lägga dit nytt grus. Satsningen fortsätter
under 2021 med nya bollar i automaten. I samma veva gjorde vi även förändringar på hål 9.
Efter en banvandring med SGF´s bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk togs beslutet att fälla
tre träd i dungen. De började bli så höga och hade en störande inverkan på vissa
flaggplaceringar. Efter provspel var vi överens om att det gjorde att hålet blev bättre.
Ett stort tack till Per-Åke Österberg som såg till att arbetet utfördes.
I september hade vi SGF´s klubbrådgivare Stefan Jansson hos oss. Vi fick redovisat nuläget i
golfsverige, spelarenkäten Players 1st, framgångsfaktorer och utmaningar framöver. Det var
ett intressant möte som gav inspiration att jobba vidare med vår klubb.

Vi har börja göra i ordning en ställplats som ska stå klar säsongen 2021. I närheten av
glaspaviljongen skall den gamla parkeringen förvandlas till plats för husbilar/husvagnar. Vi
har även gjort en grillplats i anslutning till paviljongen.
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 2020 kan vi konstatera att vi haft ett fantastiskt år på LGK. Banan stängdes
den 17/11, vilket innebär att vi hade den längsta säsongen på mycket länge (någonsin?). Det
kom över 800 gäster, en siffra som inte synts till sedan golfboomen på 90-talet. När väl
tävlingssäsongen kom igång slog vi deltagarrekord. Vi vill ju inte ha pandemin kvar, men det
ökade intresset för golf behåller vi gärna!

Utbildning Grönt Kort
Under säsongen har en utbildning för Grönt Kort genomförts.
Totalt deltog 19 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 2021 och det är mycket positivt för klubben.

Juniorverksamheten
Under 2020 hade var våra juniorer välkomna att delta under tisdagsträningarna. Vi hade
även några juniorer som deltog i vår Grönt kort-utbildning.

Tisdagsträning 2020
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 trots Covid-19.
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 i år många från våra närliggande kommuner som kom på
träningarna och uttryckte att stämningen är så god och trevlig på vår klubb, vilket ju är
jättekul att höra.
Träningarna skedde på driving rangen, putting green samt på banan.
Utöver tisdagsträningarna så anordnades en träningsdag med Pro Mikael ”Bumle” Karlsson
som snabbt blev fullbokad och mycket uppskattad.
Inför säsongen 2021 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,
och en önskan att flera deltar som tränare och att vi under nästa säsong delar upp tillfällena
på fler personer.
Mvh Úlf Jansson & Anders Pettersson

Damgolfen 2020
Säsongen inleddes 10/6-20 med den första damgolfen. Det var
ett förväntansfullt gäng som samlades, för en gemensam
golfrunda på vår fina golfbana på Lundsbergs gk.
Då började vi med gemensam fika som bestod av en mycket god paj som en av tjejerna
bakat. Sedan spelade vi en nio-hålsrunda poängbogey i skönt 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 19 gånger under säsongen. 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 13-70+
Avslutningen som var den 14/10, började med en niohålsrunda och avslutades på Folkets
Hus med god mat och massor av skratt.
Tillsammans med övriga medlemmar gjorde vi en avslutningsresa som gick till Mjölby gk
28/8-30/8. Sammanhållningen i vår klubb är unik, så helgen blev därför mycket lyckad. Allt
ifrån god mat, trevlig samvaro och en hel del fint golfspel. STORT TACK till Henrik
Eriksson som ordnar allt 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!
Innerligt TACK alla hängivna damgolfare för er konkurrens på banan, många roliga stunder
och glada tillrop.
Ser fram emot kommande säsong 2021 och önskar alla golfare hjärtligt välkomna
Mvh Perina Österberg/Damkommittén Lundsbergs Golfklubb

Torsdagsgolfen 2020
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 15 tävlingar med start den 18:e juni och
avslutning den 4:e oktober.
Årets vinnare:
Thomas Karlsson, Torsdagsgolf Order of Merit
Henrik Eriksson, Eclectic brutto

Medlemsresan 2020
Årets avslutningsresa gick till Mjölby Golfklubb den 28/8-30/8.
Under fredagen spelade vi Motala GK och lördag/söndag gick
den årliga tävlingen Rajder Kôpp av stapeln på Mjölby GK:s roliga
18-hålsbana. Sammanlagt var vi 38 personer uppdelade på två lag som
gjorde upp om den prestigefyllda segern.
Det kändes extra lyckosamt under rådande omständigheter att vi lyckades genomföra en av
årets absoluta höjdpunkter. Kändes relativt tryggt då vi nästan ockuperade hela stället.
Efter inledande runda på Motalas minst sagt utmanande bana, så kunde vi kora Pennie &
Fredrik som vinnare till den ärofyllda uppgiften att vara kaptener för varsitt lag under
helgens slag i Mjölby. Ett mycket skönt gäng där ”Bill & Bull” (Tony O & Göran V)
äntligen fick återförenas under Rajder Köpp igen, två giganter genom åren av detta
underbara spektakel.
Med många härliga skratt, god mat, diverse drycker och tillhörande floskler från fredagen så
var det dags att inleda tävlingen. Mjölby GK bjöd på en varierande bana med några riktigt
läckra hål över vatten och mellan bergsväggar, fint skick trots ngt stänk från ovan. Lag rött
med Fredrik i spetsen, tog ledningen efter dag 1 och man kunde känna en viss hybris spridas
i det ”Röda laget”, det bjöds snällt på bubbel så även vi ”Blåa” kom in i en fnittrig känsla
och spänningen släppte inför lördagskvällen som återigen levererade fantastisk mat, dryck,
sällskap och ordbajseri av sällan skådat slag.
Stärkta efter en välbehövlig frukost rivstartade Lag Blå med Pennie som ankaret och
knappade snabbt in. Allt efter fler kom in så visste vi att det skulle bli jämnt in i det sista.
Lag Blå lyckades vända till en välsmakande seger! Innan hemfärd så tog vi ett traditionellt
foto av gänget, detta år extra speciellt eftersom vi ville skicka ngt upplyftande och sporrande
till några trotjänande godingar under Rajder, som kämpade hemmavid med minst sagt
tråkiga sjukdomar.
I år fick även jag ta emot en fin gest & hyllning från denna underbara samling vänner, efter
att ha fått ngt i ögat (taskig tajming) så fick jag ödmjukt ur mig några ord för att iaf försöka
visa min tacksamhet, som fanns där redan innan, som efter.
Stort tack för ännu en härlig helg att ta med sig, hoppas vi ses kommande säsong för nya
härliga drabbningar både på och utanför banan
Mvh Henrik Eriksson

Tävlingar 2020
Följande tävlingar genomfördes under året:
● Kan själv!
4/7
● Bad & Värme Open
18/7
● Jordkullen Open
8/8
● Klubbmästerskap
15/8
● Lundsberg Cross Country
6/9
● Höst-Scramble
26/9
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 stor och vi hade
många startande Vi måste även i år nämna Jordkullen Open, vår huvudsponsors tävling. Vi
fick så många anmälningar att vi delade upp fältet på två starttider. 96 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.

LGK vill rikta ett stort tack till alla tävlingssponsorer.
Lundsbergs GK vill gratulera årets klubbmästare!
I damklassen segrade Beata Johansson med 128 slag över 27 hål.
Tvåa kom Perina Österberg med 137 slag. Trea slutade Roxina Österberg på 160 slag.
I herrklassen segrade Joakim Kristoffersson, efter en rafflande avslutning på det sista hålet.
Segerresultatet skrevs till 118 slag. Bosse Arvidsson kom tvåa på 119 slag och Tony Olsson
kom trea på 122 slag.
Vi spelade även en veteranklass (herrar 60+) över 18 hål. Vann gjorde Bosse Arvidsson.
Tvåa kom Anders Pettersson och trea kom Kent Johansson.
Var matchspelstävling, som brukar sträcka sig över säsongen fick ta ett års vila och
återkommer under 2021.

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, en kraftig ökning tack
vare samarbetet med Lundsbergs skola.
● omsatte föreningen 959 947,75:- Om vi räknar med de lönebidrag vi fick blev
omsättningen 1 245 892,75:- Klubbens ekonomiska ställning redovisas i Resultatoch Balansrapporten.
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Suppleant/Torbjörn Åman

