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ALLMÄNT 

 

Året och golfsäsongen 2020 går tveklöst till historien som det år då COVID19 drabbade alla på ett 

eller annat sätt. 

 

För klubben blev det att anpassa sig efter de rekommendationer som vi fick via Svenska golfförbundet 

vilket innebar förhållningssätt för att minimera smittspridning. 

 

Den oro som infann sig innan säsongen startade, att golfen måste pausa, skingrade sig när det 

kungjordes att golfen var en sport som kunde utföras. Tack vare att det är en utesport och att det var 

lätt att följa alla restriktioner som föreslogs kunde alla golfälskare ge sig ut på banorna.  

 

Visst, en del tävlingar fick ställas in, men det var det värt för viktigast var att kunna golfa. Många nya 

och återvändande sökte sig till golfen och summeringen av året visar att det var länge sedan det golfats 

så mycket i hela landet.  Även till oss i Bolidens golfklubb kom det nya och återvändande golfare och 

antalet greenfeegäster ökade markant jämfört med tidigare år. Tyvärr så var det en del av våra 

distansmedlemmar som sa upp sitt medlemskap hos oss för att bli medlem i en klubb på hemorten. 

Tråkigt för oss, men det viktigast är att ”golfen lever”  

 

Inför varje säsong går alla och bara väntar på att banorna ska öppna för spel och varje vår är det lika 

spännande att se vad vintern gjort med framför allt greenerna. Maj månad var kall och blöt, men vi 

kunde ändå öppna banan andra veckan i juni. Många hurrarop blev det när vi konstaterade att vi inte 

hade någon tjälbränna på greenerna. Tack vare att vi gödslat och luftat greenerna inför vintern bidrog 

det till att gräset snabbt tog fart och vi fick gröna, fina greener.  

 

Vill här passa på att ta upp det fantastiska arbete vår greenkeeper Thomas och hans medhjälpare Lars 

gör för att vi ska ha en spelbar och fin bana. Det är inte bara ett bra jobb de gör på banan de är också 

två härliga personer som är en del i vår välkomnande klubb. 

 

Vill även nämna de frivilliga insatser som görs av medlemmar och styrelsen. Det är obeskrivbart vad 

det betyder för klubben. Dessa insatser innebär att vi tillsammans får en bana och ett klubbhus som vi 

kan vara riktigt stolta över.   

 

Förutom det som redan nämnts måste våra sponsorers bidrag nämnas. Det finns inga ord för hur 

tacksamma vi är för det stöd och den hjälp vår klubb får av dem.  

 

Sist men inte minst är det er medlemmar vi vill rikta ett            till för att ni väljer att vara medlem i 

Bolidens golfklubb!    

 

KURSVERKSAMHET 

 

Klubbens golfinstruktörer Tomas B, Stefan B, Anders W, Simon N och Jenny utbildade tjugo nya 

golfare som gav mycket fin respons till instruktörernas upplägg av utbildningen. 

 

Tjugo barn kom till golfskolan vecka 26 med Tomas B och Jenny W som ledare. Att det är en 

uppskattad vecka går inte att ta miste på då man ser deras glädje när de svingar och träffar bollen. De 

flesta av barnen kommer tillbaka år efter år för att det är så roligt! Roligt tycker de också att 

avslutningstävlingen är då de tillsammans med anhörig deltar i en tävling där alla oavsett placering blir 

belönad med ett pris.  
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STYRELSEARBETE  

 

Under året genomfördes 8 styrelsemöten, en verksamhetsplanering samt ett årsmöte 

 

EKONOMI 

 

För 2020 redovisas ett nollresultat 

 

MEDLEMSANTAL 

 

Lokala: 86  

Distans: 136 

Totalt 222 medlemmar. 

Lokala: Ökat med 9  

Distans: Minskat med 11  

 

PERSONAL 

 

Banan har även detta år skötts av Svahn golf Entreprenad med medhjälparen Lars under perioden maj-

aug. Ferieungdomar arbetade hos oss under en 9-veckorsperiod. Ingen kanslist under säsongen. Allt 

administrativt arbete sköts på ideell basis. 

 

MILJÖ 

 

Följer miljökraven enligt miljöplanen som upprättades 2015 

 

TÄVLINGAR, som kunde genomföras 

- Tisdagsgolfen med 10 tävlingskvällar hade stor uppslutning vid varje speltillfälle 

- Flaggolf  

- Matchspel 

- Ess och Joker 

- Klubbmästerskap  

- Mästarnas mästare  

 

BANAN 

 

- Bevattningsanläggningen har, tack vare hjälp av Christer Nyström, reparerats så nu fungerar 

bevattningen på alla greener. 

- Tack vare bra tips från Jenny kunde vi få tag i jättefin sand till bra pris och påbörja arbetet med 

bunkrarna som var/är i stort behov av ny sand. Sanden passar också utmärkt att dressa 

greenerna.  

- Röjningsarbetet är ett årligt jobb som hindrar igenväxt och håller landskapet öppet 

- Bankonsulent Håkan Blusi besökte klubben i slutet av säsongen som tillsammans med 

greenkeeper Thomas gick en banvandring. I rapporten från besöket kom en hel del råd och 

anvisningar till förbättringar på bl a greenerna 

- Lena Lindström som är ny klubbrådgivare besökte oss i början av september för att presentera 

sig och se vår bana. Hon blev imponerad över hur väl vi sköter vår bana med de resurser vi har.  
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ENKÄT PLAYERS 1st 

 

Under försommaren genomfördes en enkätundersökning med en svarsfrekvens på 27% 

 

De områden där vi får höga poäng är: 

- Spelet flyter på bra 

- Lätt att komma ut på banan 

- Bra värde för den årsavgift som betalas 

- Medlemmar möter varandra öppet och positivt 

- Klubben har en atmosfär som uppskattas 

- Känner sig del i ett socialt nätverk på klubben 

- Klubbens kommittéer gör ett bra jobb 

De områden där vi får lägsta poäng är:  

- Banans design gör det svårt att hitta bollen 

- Bunkrarnas skick 

- Puttinggreen 

- Ruffen 

 

Boliden 2021-04-11 

 

 

Gunilla Johansson, ordförande 

 

 


