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ALLMÄNT 

 

Våren kom och snösmältningen gick obemärkt förbi. Detta innebar att arbetet med att få igång banan 

kunde dras igång redan i början av maj. Sista helgen i maj var banan spelklar och det gick inte att ta 

miste på den glädje våra golfspelare visade över att få ge sig ut på golfbanan☺ 

 

När säsongen drar igång har vi alla en förväntan om en sommar med fint golfväder, men ingen rår över 

lågtryck, regn och nordanvind. Denna sommar blev en sommar som klassats som den värsta sen början 

av förra århundrandet. Tro inte för den skull att golfarna sitter hemma och väntar på att det ska bli 

bättre väder, nej, för en golfare hindras inte av dåligt väder. Vi kunde bara konstatera att golfbanan var 

välbesökt och alla tävlingar, oavsett väder, hade många deltagare.  

 

Glädjande för säsongen var att våra fairways och framförallt greenerna hade klarat sig från tjälbränna 

så vår greenkeeper kunde fokusera på att bevara och förbättra greenernas kvalité. Greenerna och banan 

i helhet höll god kvalité hela säsongen vilket bekräftades från nöjda golfare som gärna 

rekommenderade vår bana till andra.  

 
Under en dag i början av juli, en dag då solen sken från en klarblå himmel, hade klubben besök av 

representanter SGF (Svenska golfförbundet) och NVGF (Norr- och Västerbottens golfförbund). Det blev en 

mycket trevlig dag då vi i klubben fick berätta och dela med oss av våra framtidsplaner och de problem vi som 

liten klubb brottas med. Efter en lunch på Gruvstugan gick vi en golfrunda och alla de fina lovorden vi och 

banan fick värmer fortfarande.   

 

Stor eloge för allt engagemang och entusiasm för klubbens överlevnad 

- Till alla som genom ideellt arbete kämpar för klubben 

- De sponsorer som stödjer klubben ekonomiskt är ”guld värda”.  

- Kommunen som varje år ger oss driftsbidrag och möjlighet att söka bygdeavgiftsmedel till förbättringar 

på banan 

 

STYRELSEARBETE  

Under året genomfördes 7 styrelsemöten, en verksamhetsplanering samt ett årsmöte 

 

MEDLEMSANTAL 

Totalt 246 betalande medlemmar, ett tapp på ca 40 medlemmar 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 

uppgifterna har ordföranden tagit hand om.   

 

EKONOMI 

För 2017 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 avslutningen då de tillsammans med anhörig deltog i en tävling där alla oavsett placering 

blev belönad med ett pris.  
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TÄVLINGAR, som genomförts 

- Tisdagsgolfen med 10 tävlingskvällar hade stor uppslutning vid varje speltillfälle 

- Flaggolf  

- Matchspel 

- Norsjökampen 

- Klubbmästerskap   

 

BANAN 

 

Förutom dagliga arbetet med att klippa fairways, ruff och greener har; 
- Bunkern på hål 4 tagits bort och gräs såtts in 

- Ris- och sly har tagits bort 

- Sandhögar har lagts vid greenerna för att man lätt skulle kunna fylla igen uppkomna slitage på 

greenerna 

 

 

 

 

Boliden 2018-01-19 

 

 

 

Gunilla Johansson, ordförande 


