Verksamhetsberättelse 2017
Lundsbergs GK
Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

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 10 sammanträden under året.
Vårmöte hölls den 15/3 i Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors.
Höstmöte hölls den 30/11 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.
Vi hade även tre sommarjobbare hos oss i samarbete med Storfors kommun.
Vi har haft ett skötselavtal med Kristinehamns GK, med fokus på våra greener.
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
Vi kan se tillbaka på en lång och framgångsrik säsong på LGK.
Driving Rangen öppnade redan den 25/3. Vi kunde öppna banan redan den 29:e april med
ordinarie greener. Vår satsning på ett skötselavtal med Kristinehamns GK samt många
ideella insatser från våra medlemmar gjorde att vi hade en bra anläggning hela säsongen,
undantaget några fruktansvärt regniga veckor på hösten. Vi var mycket nöjda med resultatet.
Men det kunde sett annorlunda ut. I januari var oron stor för våra greener. Ett stort islager
täckte flertalet av dem. Det slutade med att vi i februari tog hjälp med att hacka hål i den på
vissa ställen decimetertjocka isen med en VertiDrain-maskin. Om vi inte gjort detta hade
greenerna antagligen varit i klart sämre skick under säsongen. För att säkerställa att
greenerna var ok, tog vi prover från tre st och planterade i en kruka. När det började växa
gräs i dem förstod vi att vi lyckats bevara dem över vintern.
Söndagen den 23/4 hade vi vårstäddag på banan. De som var med och gjorde banan fin, fick
faktiskt på eftermiddagen samma dag tjuvstarta och njuta av bra sommargreener för årstiden.
Utöver städdagen genomfördes i år två arbetskvällar på banan. Vi rensade, trimmade,
krattade mm, allt för att höja finishen på banan. På en av kvällarna låg fokus på att få fram
mer synligt vatten när vi spelar vår bana. Stora insatser gjordes framför allt på hål 5 och
mellan hål 4 och 7. Resultaten på framförallt femman var så markant bättre, så att beslut
togs att så ska vi se till att hålet ser ut hela säsonger. Vi kommer att utöka detta till flera hål
under 2018. Dessutom hade vi god hjälp av vår huvudsponsor, Jordkullen AB, som såg till
att vi hade tillgång till grävmaskiner som bland annat flyttade några teeskyltar till bättre
platser samt rensade upp mellan tee 60/55 och tee 46 på hål 9. 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!
Vi passade även på att bredda klippningen på hål 9 och det gjorde att hålet faktiskt blev
mycket bättre både visuellt och i spelbarhet. Resultatet blev fantastiskt bra. Klubben vill
rikta ett stort tack till Jordkullen och maskinförarna, tillika medlemmarna, Ove och Per-Åke
Österberg. Vi förändrade även klippningen på hål 1 under året samt satte ut nya
avståndsmarkeringar i fairway. Båda ändringarna fick bra respons.
Numera kan vi ju spela banan i fyra olika längder, tack vare införandet av hektometertees.
Detta har varit uppskattat och bidrar ju också till variation om man väljer att kliva både
framåt och bakåt i banlängd. Utslagsplatserna för Tee60 på hål 8 och Tee38 på hål 7 blev
inte klara under säsongen. Detta är prioriterat under 2018.
Vi gjorde i år ett försök med profilkläder med LGK´s logga på. Sportpiké och lammullströja
fanns till försäljning. Detta kommer vi att jobba vidare med under 2018. Vi har också ett
samarbete med företaget Out of bounds, som möjliggör att vi kan sälja handskar, bollar,
peggar mm av bra kvalité till förmånliga priser. Samarbetet fortsätter under 2018.
På Driving Rangen finns det nu ett väderskydd till bollautomaten. Detta möjliggjordes
mycket tack vare en insats av en ny sponsor, Engströms Bygg. Ett stort tack för hjälpen!
Även i år fanns 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!
I år arrangerades Golfens Dag som ett gemensamt projekt i hela Sverige. LGK deltog och
den 20:e maj hade vi öppet hus på golfbanan. Dagen var fylld av aktiviteter och var
välbesökt av både medlemmar och potentiella medlemmar. Golfens dag blev en stor succé
hos oss och vi kommer att delta i projektet även framöver. Den 26:e maj 2018 är det dags
igen.

Vi startade även under året upp vårt arbete med att nyrekrytera,
stötta och behålla medlemmar. På tisdagar fanns möjlighet att
komma och träna utan kostnad. Detta var ett mycket populärt
inslag, som ledde till välfyllda övningsområden samt ytterligare
en grönt kort-kurs på höstkanten. Ulf Jansson och Anders Petterson
är ledarna som gjort detta möjligt och de har själva skrivit några rader som ni kan läsa om
under punkten ”Tisdagsträningar”.
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. De har dessutom haft ansvar för inköp till vårt
självbetjäningscafé. Detta har de gjort med den äran. De för året nya kanelbullarna gjorde
succé och sålde slut gång på gång. 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.
Antalet greenfeegäster steg för andra året i rad under 2017. Vi hade en fin anläggning i stort
sett hela säsongen och detta bidrog till att det började pratas från mun till mun om LGK i
positiva ordalag. Hade det inte varit för en regnig höst hade gästantalet varit ännu högre. Nu
gäller det att bibehålla ökningen och sikta mot att få upp mot 500 gäster under 2018.
Vi har även i år träffat 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 2017 och fick även råd och tips om vad vi ska tänka på och prioritera under
kommande säsonger.

Utbildning Grönt Kort
Under säsongen har två utbildningar för Grönt Kort genomförts.
Totalt har 22 stycken personer deltagit. Det är deltagarrekord för ett enskilt år. Det tränades
både teoretiskt och praktiskt. I år erbjöd klubben även 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 2018 och det är mycket
positivt för klubben.

Juniorverksamheten
Vi har under året haft 13 juniorer i åldrarna 3-13 år som har kommit på träning en gång i
veckan (söndagar) under sensommaren/hösten. Vi kom tyvärr inte igång med träningarna så
tidigt som vi hade önskat p.g.a. tidsbrist. Träningen startade den 6:e augusti och avslutades
den 24:e september.
Vi har testat på att slå på rangen, tränat mycket på övningsgreenen, lekt olika lekar, byggt
upp 30 och 50-meters banor samt även spel på den stora banan.
Positiva saker att ta med från 2017 var att vi ökade antalet juniorer i träning samt att vi
skickade 2 st föräldrar på utbildning i golfträning för juniorer så i dagsläget finns det 3 st
juniortränare i klubben.
Vi vill i framtiden fortsätta öka antalet juniorer i träning och om behovet dyker upp, göra
fler grupper anpassade efter ålder.

Damgolfen 2017
Vi kunde starta säsongens första damgolf redan den 17/5-17.
Det var ett taggat gäng som samlades för årets första
gemensamma runda. Vi startade med en god fika för att därefter
spela en nio-hålsrunda poängbogey.
Vi träffades sedan varje onsdag kl. 17.30 för en nio-hålsrunda och efterföljande gemensam
fika. Alltid med varierande spelformer, där alla deltagare är med och påverkar.
Golfen var avgiftsfri!
Vi samlades totalt 20 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. Allt utifrån den enskildes
förutsättningar och behov.
Den gemensamma avslutningsresan tillsammans med herrarna gick i år till Alingsås, den 810/9. Vår avslutningsdag regnade tyvärr bort. Men som uppstart för säsongen -18 kommer
en gemensam golfresa att genomföras.
Ett STORT TACK till Er alla som under säsongen bidrar till en mycket bra stämning, och fin
skötsel av vår vackra golfbana. TACK alla härliga Damgolfare för ert deltagande, den
trevliga stämningen och visad uppskattning.
Önskar såväl nya som gamla deltagare
Väl mött under säsongen 2018
Med vänlig hälsning
Perina Österberg/Damkommittén Lundsbergs Golfklubb

Torsdagsgolfen 2017
Årets Torsdagsgolf startade rekordtidigt, redan den 4:e maj med 23 sugna golfare.
Vinnare av den första deltävlingen var Bosse Arvidsson 2:a Kristoffer Aspvik och 3:a
Joakim Kristoffersson. Vi spelade 20 deltävlingar vilket också är rekord tack vare en tidig
start på säsongen. Antal deltagare är också nytt rekord, 49 st som spelat på en mycket bra
bana med greener i toppklass. Sista deltävlingen spelade vi söndagen 17/9 och efter avslutad
runda så käkade vi pizza i klubbhuset.
Vinnare av Torsdagsgolfen blev Bosse Arvidsson 79 p. 2:a Kristoffer Aspvik 74p och 3:a
Ronnie Eriksson
Som vanligt var det en avslutningsresa som i år gick till Öjared GK.
På Fredag 8/ 9 startade vi med en runda på Vårgårda GK som var en toppenbana. Sedan
fortsatte vi till Alingsås där vi bodde på Grand Hotel. På Lördagen var det dags för vår
tävling Rajder Kôpp som spelades på Öijareds nya bana som var mycket blöt. Vi åt en
gemensam middag på Lördag kväll på hotellet som var mycket uppskattad. Sista dagen
Söndag 10/9 avslutade vi tävlingen på Öijareds gamla bana som var torrare än den vi
spelade på Lördagen. Innan vi åkte hem var det mat och prisutdelning i restaurangen på
banan, sen var det hemfärd efter en som vanligt toppenhelg.
Så till sist vill jag tacka spelare och alla dom som har ställt upp och hjälpt till.
Så nu tackar Tommy Jonsson och Bosse Arvidsson för dom här åren som har varit toppen,
och hoppas på en bra golfsäsong.
Bosse Arvidsson

Tommy Jonsson

Tävlingar 2017
Följande tävlingar genomfördes under året:
● Kan själv!
27/5
● Andra chansen – Eclectic
11/6
● Valfri tee – Du bestämmer
1/7
● Det går som på räls: Tågab 15/7
● Nassau 2017 – 3 i 1
30/7
● Jordkullen Open
13/8
● Snörgolfen
27/8
● Klubbmästerskap
2/9
● Lundsberg Cross Country
24/9
● Höst-Scramble
15/10
● Lundsbergsmatchen
juni - september
Kommentarer:
Vi ökade tävlingsantalet med en st under 2017 jämfört med året innan. Lundsbergs GK vill
tacka Jordkullen, Bergslagens Sparbank, Tågab, ELON Storfors samt ICA Nära Storfors för
att de återkommande sponsrar tävlingar på banan.
Lundsbergs GK vill gratulera årets klubbmästare!
I damklassen segrade Perina Österberg med 131 slag över 27 hål. Tvåa kom Pennie
Österberg med 136 slag. Trea slutade Beata Johansson på 142 slag. I herrklassen segrade
Torbjörn Åman efter en rafflande avslutning på sista hålet. Segerresultatet skrevs till 118
slag. Joakim Kristoffersson kom tvåa på 119 slag och Johan Svärd kom trea på 126 slag.
Vi spelade även en veteranklass (herrar 60+) över 18 hål. Här var det ännu jämnare. Ettan
och tvåan hade samma resultat och då avgjordes det på vem som spelat bäst sista nio hålen.
Vann gjorde Lars Thornberg. Tvåa kom Per-Åke Österberg och trea kom Bosse Arvidsson.
För andra året i rad genomfördes en matchspelstävling med handicap, där den ädla och
roliga formen ”Match” fick ta plats i vår tävlingskalender. Slutsegrare blev Pennie Österberg
efter att ha besegrat Björn Carlson med 4&3 i finalen. Detta skall vi nu göra till en tradition
på vår bana!

Verksamheten i siffror
Under året ..
● hade föreningen ca 210 aktiva seniormedlemmar, samt 5 st hedersmedlemmar och 3
st ständiga medlemmar. Dessutom hade vi ca 29 aktiva juniorer.
● omsatte föreningen 756 296,11:- Om vi räknar med de lönebidrag vi fick blev
omsättningen 1 026 606,11:- Klubbens ekonomiska ställning redovisas i Resultatoch Balansrapporten
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Ordf/Joakim Kristoffersson

Kassör/Martina Eriksson

Sekreterare/Christian Sundby
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Ledamot/Tommy Jonsson

Ledamot/Perina Österberg

Ledamot/Per-Åke Österberg
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Ledamot/Ulf Jansson

Suppleant/Bo Karlsson
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Suppleant/Joha Raskinen

