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På pingstdagen den 23 maj kunde greenkeepern och styrelsen äntligen gå den efterlängtade 

banvandringen som är starten på golfsäsongen. Inte för att vi öppnar banan då, men vi får en 

uppfattning om hur vintern farit fram på banan och en föraning om när vi kan öppna upp för spel. 

 

Maj månad var en riktigt ”sur” månad med regn- och rusk, så vi var tveksamma till om vi skulle kunna 

öppna upp banan i början av juni som vi hade hoppats på.  

 

Ja, vi sken alla som solar när ”survädret” upphörde och den efterlängtade solen sken från klarblå 

himmel och lockade upp gräset på både fairways och greener. Fort gick det och till alla golfares 

belåtenhet kunde vi öppna banan första helgen i juni.  

 

Innan vi öppnade banan hade arbetsgrupperna städat i klubbhuset, planterat blommor ute på altan och 

kring klubbhuset. Satt ut bänkar längs banan, rensat bort ris och gjort allt som kanske inte syns, men 

märks om det inte är gjort… 

Greenkeepern Thomas och Lars hade fixat banan så fint att det inte kunde bli en bättre start. 

 

Att golfen tagit en skjuts framåt under covid-pandemin är det ingen tvekan om, det vittnar ökningen av 

antal medlemmar, gjorda golfrundor och alla greenfeegäster som kom till oss. Vi som inte brukar ha kö 

på banan fick uppleva det ett antal gånger under säsongen.  

 

I början av juli hade vi tillsammans med NVGF anordnat juniorläger. Det var en av de hetaste dagarna 

under juli månad, men det avskräckte inte någon från att vara med. Det blev en lyckad dag med 

lärorika golfövningar och spel för de som var med. Pricken på i:et var den goda lunchen, somn NVGF 

bjöd på och som alla hade gjort sig förtjänta av.  

 

Om det är något de flesta längtar till är det Tisdagsgolfen som vi kör under tio veckor. Vinnaren blir 

den som har bästa resultatet av fyra räknade rundor. Inte nog med det, vinnaren kvalificerar sig till 

säsongens höjdpunkt ”Mästarnas mästare”. För att komma med på Mästarnas Mästare ska man ha 

vunnit någon av säsongens tävlingar. I år var det sjutton som hade kvalificerat sig. Tänk vilken syn när 

alla står på Tee 1 i väntan att få slå ut… 

 

Nytt för året var ”Midnattssolgolfen” som Peter, Michael och Katarina anordnade. De hade gjort ett 

fantastiskt jobb med att ordna priser, fika och ett otroligt väder denna natt den 2:a juli. Vi som var med 

kan bara säga att det var magiskt att mitt i den ljusa natten gå en golfrunda och sen njuta av gofika och 

trevligt eftersnack. 

 

Måste även i årets verksamhetsberättelse hålla fram våra trogna banarbetare, greenkeeper Thomas och 

hans medhjälpare Lars. De är utan tvekan kärnan i vår klubb som i ur- och skur och i solsken ser till att 

vi har en golfbana som så många uppskattar och trivs att vara på. 

 

Att inte förglömma är de som på sin fritid bidrar till en ovärderlig hjälp för klubben genom att på sig 

ansvarsområden, kommer på arbetskvällar eller på annat sätt bidrar till att vi har en klubb att vara 

stolta över.  

 

Att driva en golfklubb innebär stora kostnader och att vi även i år kan andas ut beror till stor del på 

våra sponsorer, bidrag från kommunen/länsstyrelsen och självklart medlemsavgifterna. 

 

Kom ihåg att det är guld         värt att du, medlem, stannar hos oss!    
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KURSVERKSAMHET 

 

Klubbens golfinstruktörer är Tomas B, Stefan B, Anders W, Simon N.  Utbildningen till Grönt Kort 

genomfördes även i år under ett veckoslut som var uppskattat av deltagarna. Eloge till våra kursledare 

som avsätter en hel helg för att utbilda nya golfare. I år blev det 20 personer som nu har ett Grönt Kort. 

Flera av dom har blivit medlemmar och sänkt sitt hcp vilket är väldigt roligt. 

 

Som vanligt har vi haft golfskola för barnen under en vecka med Tomas B som ledare. Det är ett nöje 

att se barnen leka ”golf” och knappt vill åka hem när det är dags att sluta för dagen. Att de är nöjda 

över sin golfinstruktör går inte att ta miste på och det beror nog på att han förutom att seriöst gå 

igenom golfslag och regler alltid ha med något skoj på schemat. Ett av barnen sa ”Tomas är bra på att 

lära oss golf, ja han är ett riktigt proffs, det är därför jag vill vara med” 

 

STYRELSEARBETE  

 

Under året genomfördes 10 styrelsemöten, en verksamhetsplanering samt ett årsmöte 

 

EKONOMI 

 

För 2021 blev det ett positivt resultat på ca 13 000kr efter avskrivningar på 60 000kr 

                                                                                     

MEDLEMSANTAL 

 

Lokala: 102 

Distans: 149 

Totalt 251 medlemmar. 

Lokala: Ökat med 13 

Distans: Ökat med 13 

 

PERSONAL 

 

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

aug. Ingen kanslist under säsongen. Allt administrativt arbete sköts på ideell basis. 

 

MILJÖ 

 

Följer miljökraven enligt miljöplanen som upprättades 2015 

 

TÄVLINGAR, som genomförts 

- Tisdagsgolfen med 10 tävlingskvällar hade stor uppslutning vid varje speltillfälle 

- Flaggolf  

- Matchspel 

- Ess och Joker 

- Klubbmästerskap  

- Mästarnas mästare  

 

BANAN 

 

- Sandbunkrarna på hål 3 har fyllts igen med jord och såtts in med gräsfrö. Eftersom vi har en fin 

grässte på 3:ans röd tee har cementplattan tagits bort. Vid utslaget på hål 3 finns nu en bänk att 

ta en paus på 
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- På hål 4:a har vi numera bara en sandbunker som har rensats och fyllts på med ny fin sand. 

Även sandbunkrarna vid green på hål 5 har fyllts på med ny sand 

- Stubbarna på 6:ans fairway har dragits upp och vattenhålen vid greenen har rensats 

- Det har röjts bort en hel del sly på hål 7 mellan fairway och sjön 

- Ett stort jobb är på gång på 8:ans sandbunker vid green. Tanken är att göra om den till en typ 

fairwaybunker eller så blir det en renoverad sandbunker med en mer förlåtande sluttning upp 

mot green 

- Diket på norra sidan av driving rangen har rensats. Alla greener stödsåtts  

- Den 19 maj kom bankonsulent Håkan Blusi och hade en genomgång i bunkerskötsel 

- Den 18 augusti kom klubbrådgivare Lena Lindström på sitt årliga besök för att se hur vi hade 

det och det är ett bra tillfälle till information och rådfrågning 

 

ENKÄT PLAYERS 1st 

 

Under 2021 genomfördes en enkätundersökning med en svarsfrekvens på 24%.  

 

Positivt: 

- Banan är välskött och fairways i bra skick 

- Avståndsmarkeringarna är bra 

- Klubben informerar bra om arbeten på banan 

- Antal tävlingar under säsongen är lagom 

- Förutom en fin utomhusmiljö är banan rolig att spela på.  

- Atmosfären i klubben uppskattas  

- Medlemmarna möter varandra öppet och positivt, känner sig som en del i klubbens nätverk 

- Känner sig välinformerad om klubbens aktiviteter och annat via hemsidan/facebook 

- Klubbens ledning gör ett bra jobb.  

- Det är lätt att komma i kontakt med ansvariga på klubben.  

- Det är rent och snyggt i klubbhuset. 

 

Förbättringsområden:  

- Bunkrarna 

- Greenerna 

- Puttinggreen 

- Mattorna på rangen 

- Mål att sikta på rangen 

 

Några citat från medlemmar 

”Bolidens gk är en plats man gillar att komma till”  

”Ni gör ett fantastiskt jobb kring Bolidens gk”  

”Billig, trevlig och välskött bana” 

”Banan passar mig kanon” 

”Den goda servicen och hjälpsamheten” 

”Närheten och stämningen” 

”Finns alltid hjälp att få när man har frågor” 

”Väldigt socialt, man blir väl omhändertagen som ny golfare” 

 

Boliden 2022-03-16 

 

 

 

Gunilla Johansson, ordförande
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