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ALLMÄNT 

 

När alla förberedelser var klara för att sätta igång inför golfsäsongen drabbades vår säsongsarbetare av 

en stroke. Tack och lov tog inte stroken hans liv, men dock gjorde den det omöjligt för honom att 

arbeta då skadorna som han fick krävde lång rehabilitering. 

 

Inom två veckor fick vi via arbetsförmedlingen en ny säsongsarbetare som tyvärr redan från första 

dagen inte var motiverad för arbetet. Innan första månaden var till ända, när han just lärt sig alla 

rutiner, meddelade att han ville avbryta sin anställning… Detta innebar för vår verksamhet ett bakslag. 

Då det är mycket arbete med att skola in en ny person i allt arbete som är på banan beslutade vår 

greenkeeper att själv driva banan.  

 

Det blev en slitsam säsong för vår greenkeeper som trots allt lyckades få banan att bli riktigt bra. 

Arbetsinsatser från fantastiska ledamöter och medlemmar gjorde att en del arbete kunde avlasta 

greenkeepern. Även våra duktiga ferieungdomar gjorde mycket fina arbetsinsatser. 
 

STYRELSEARBETE  

Under året genomfördes 6 styrelsemöten, en verksamhetsplanering samt ett årsmöte 

 

MEDLEMSANTAL 

Totalt 292 betalande medlemmar, ett litet tapp jämfört med föregående år 
 

PERSONAL 

Banan har även detta år skötts av Svahn golf Entreprenad med en sommararbetare under perioden maj-aug. 

Ferieungdomar arbetade hos oss under en 9-veckorsperiod. Ingen kanslist under säsongen. Det administrativa 

sköttes av ordföranden och styrelseledamot 

 

EKONOMI 

För 2016 redovisas ett litet plusresultat 

 

MILJÖ 

Följer miljökraven enligt miljöplanen som upprättades 2015 

 

KURSVERKSAMHET 

Klubbens egna golfinstruktörer Tomas B och Stefan M utbildade nya golfare under försommaren.  

 

Golfskolan för barn i åldrarna 7-13 år med Tomas B som ledare blev även detta år uppskattat av barnen. De 

flesta barnen kom till uppföljningsdagen i augusti då de tillsammans med anhörig deltog i en tävling där alla 

oavsett placering blev belönad med ett pris.  

 

TÄVLINGAR, som genomförts 

- Tisdagsgolfen med 10 tävlingskvällar hade stor uppslutning vid varje speltillfälle 

- Flaggolf  

- Matchspel 

- Norsjökampen 

- Klubbmästerskap   

 

BANAN 

Hål 1  

• Överfart mellan hål 1 och hål 6 – transportväg för maskiner. Detta arbete har medfört 

tidsbesparing och minskad bränsleförbrukning som skonar miljön och är gynnsamt ekonomiskt 
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Hål 4 och 5 

• Nya överfarter över dikena på hål 4 och 5 för golfare och maskiner. Överfarterna ger en säkrare 

övergång för golfarna och minskar risken för att maskinerna som används på banan kör fast 

Hål 6 

• Breddat överfarten över bäcken. Breddat vägen för att arbetsfordonen lättare kan ta sig över. Gett 

kortare körsträcka vilket är positivt för miljön 

Hål 9 

• Grusväg från banan till tee. Gjort det möjligt för de spelare som har elbil kan ta sig fram. Även gjort det 

framkomligt för arbetsmaskiner att ta sig fram 

Övrigt 

• Flera av greenerna som var angripna av mögel skrapades bort med olika ”uppfinningar” för att sedan 

förses med fin sand. Detta arbete utfördes förtjänstfullt av ledamöter och några medlemmar. Resultatet 

blev jämnare och grönare greener. 

 

 

 

Boliden 2017-03-10 

 

 

 

Gunilla Johansson, ordförande 


