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1.       STYRELSEN 2018 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2018: 

 

 

Mats Skalberg  Ordförande  

Maria Widmark Vice ordförande 

Rune Jonsson Banchef 

Jean-Pierre Lindgren Sekreterare 

Maria Johanson Kassör 

Olle Gunnarsson Övrig ledamot 

Lars Nordh Övrig ledamot 

Ulf Norrby Adjungerad ledamot 

 

Ulf Norrby Hedersledamot 

Barbro Svensson Hedersledamot    

Rolf Seliberg Hedersledamot 

Erik Hamrén Hedersledamot 

  

 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sex protokollförda sammanträden. 

Styrelsen har tillsammans med kommittéerna effektuerat så gott som samtliga 

beställningar som medlemmarna beslutade om vid höstmötet 2017. 

 

Vid höstmötet 2018 presenterade styrelsen mål och handlingsplaner för 

verksamhetsåret 2019. Målen och handlingsplanerna antogs av mötet.  

 

Övriga åtgärder och händelser under verksamhetsåret redovisas mer detaljerat 

under respektive kommittés beskrivning. 

 

3.        PERSONAL 2018 

 

Ulf Norrby har under året arbetat som klubbchef och heltidsanställd Pro. 

Kansliet har under verksamhetsåret varit bemannat på deltid av 

kanslisten Kennet Hedman. Från mitten av maj till och med slutet av augusti 

har även Wilma Andersson arbetat deltid i shopen. 

Headgreenkeeper Ulf Erhardsson har varit heltidsanställd och 

      fem banarbetare som varit säsongsanställda, Totalt årsarbeten 2018 är 5,12. 

 

 

 

 

Total årsarbetare mellan 2017-2018 
2017 2018 2019  

5,26 5,12 0  

Total 2017-2018 10,38  

Genomsnitt/år   5,19  
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5. MEDLEMSUTVECKLING OCH GREENFEE 2018 

 
Ljusdals Golfklubb hade vid årsskiftet 694 medlemmar vilket är en ökning med 26 

personer mot 2017. 

Totalt hade vi 1984 greenfeespelare under året och det är 555 mindre mot 2017. 

 

Greenfee spel mellan 2002-2018 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Kolumn7 Kolumn8 
1895 2575 2390 2000 2576 2848 2269 2133 

        2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2323 2200 2200 2600 2636 2581 2500 2539 

  
 

      
   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 

1984 0 0 0 0 0 0 0 

        Total 2002-2018 40249   Genomsnitt/år 2367,58 
 

        

        Medlem mellan 2002-2018 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Kolumn7 Kolumn8 
939 952 1024 970 892 860 842 750 

        2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
724 778 788 694 720 663 637 668 

  
 

      
   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 

694 0 0 0 0 0 0 0 

        Total 2002-2018 13595   Genomsnitt/år 799,7 
  

 

6.  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

 

Regel och Handikapp 

Regel och handikapp kommittén har haft ett antal möten under året, samt ett antal möten med 

vår partner Tävlingskommittén som har varit givande och skett i en god anda.  

Alla tävlande har skött sina handikapp revideringar på bästa sätt.  

Vi ser fram emot en ny säsong med nya utmaningar och ett lika utmärkt samarbete med 

tävlingskommittén.  

Ny i kommittén är Jean Pierre Lindgren som ersätter Jan Hedlund 

 

För regel och handikapp kommittén 

/ Kennet Hedman 
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Seniorer 
Seniortävlingarna både damer och herrar började den 5 juni och avslutades 18:e oktober. Under 

35 tävlingsdagar har ca 1100 ronder spelats. 58 spelare har spelat under säsongen. Årets segrare 

blev Barbro Munther med utmärkta 710 slag netto summerat på de tio bästa rundorna.  

I styrelsen för seniorkommittén omvaldes för en tid av två år, Jan Bergqvist och Christer 

Sundström, Bengt Dahlberg och Barbro Munther kvarstår ett år. Jean-Pierre Lindgren blir 

ansvarig för Ljusdals GK vid Gästrike-Hälsingetourens tävlingar under 2019. 

 

Säsongen 2018 avslutades med en resa och spel på Hussborgs GK i två dagar. 24 seniorer deltog 

och vinnare blev Barbro Munther. 

Seniorkommittén tackar alla för ett gott arbete under året. 

 

Seniorkommitténs ordf. 

/ Bengt Dahlberg 

 

 

Tävlingskommittén 
Golf för alla och solsken i blick.   

Från TK återblickar vi till en sommar där banan visade upp sig från sin allra bästa sida. 

Övervintringen hade varit snäll mot såväl greener och fairway och den fina standarden gjorde 

säsongen mycket lyckosam för såväl hemmaspelare som gästande golfare. 

   

Ljusdals Golfklubb arrangerade 12 stycken tävlingar under 2018. Resultatet för hela säsongen 

landar då på 1171 tävlingsstarter. Fördelningen av tävlingar var 6 stycken partävlingar och 6 

stycken singeltävlingar.  

Med Golfrestaurangen Open som startskott och Off Tee som en härlig avslutning har klubben 

funnit ett hållbart tävlingskoncept med en bra mix mellan par och singeltävlingar. 

Sommarcupen/Motionsgolfen var tillbaka även denna säsong, nu som singelspel.  

 

MEMIRA OPEN gjorde sitt sista framträdande 2017 och byttes nu ut mot stortävlingen Ljusdal 

Masters. Under fyra dagar spelade ca 200 spelare bländande golf i som vanligt makalöst vackert 

väder. Denna tävling blev som vi hoppades en stor succé både sportsligt och som klubbens nya 

flaggskepp. Med start från både 1:an och 10:an har vi hittat ett bra recept för att få ett jämt flyt 

på startfältet. 

 

Vi är också öppna för nya tävlingar och håller ögon och öron öppna för intressanta 

tävlingsupplägg. Här är naturligtvis alla medlemmar välkomna med tips och idéer, kanske har ni 

spelat någon rolig tävling på annan klubb som är värd att förverkliga nere på Kläppaängarna. 

Tipsa gärna medlemmar i TK så hjälper ni oss att komplettera/förbättra tävlingskalendern från år 

till år, vi är bättre tillsammans. 

 

Slutligen hoppas vi att alla tänker på prisutdelningar kring våra klubbtävlingar. Det gäller att 

delta i dessa ceremonier för att motta sitt pris. Detta är för att vi har sponsorer som ställer upp att 

sponsra tävlingar, då måste också vi deltagare medverka till att det blir en bra avslutning av 

dessa dagar och visa vår uppskattning till sponsorerna och naturligtvis på sportsligt manér 

applådera våra pristagare. 

 

Vi tackar nu för denna säsong och hoppas på en strålande säsong 2019.  

 

Tävlingskommittén genom sammankallande 

/ Krister Ellström 
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Anläggning  
Vintern präglades av extremt mycket snö. När väl våren och värmen kom så drabbades vi av 

översvämning vilket gjorde att vi fick spela på nio hål de första veckorna. I början av Juni var 

alla hål spelbara. 

Banan var i gott skick och kvalitén på greenerna fick mycket beröm. Sedan kom nästa 

väderfenomen och testade oss och banan ”Värmebölja” i en månad med extrem värme satte sina 

spår med uttorkade spelytor.  

Arbetet fortsätter med att skapa vår ”extra greenyta” (vid övningshålet) samt att förbättra ett 

antal tee på vår bana. 

 

Anläggningskommitténs ordförande 

/ Rune Jonsson 

 

 

Marknad 
Klubben har under året haft 70 sponsorer som stöttat vår verksamhet. Totalt har det inbringat ca 

700 000 kronor till klubbkassan. Den sedvanliga sponsorgolfen hölls i mitten av augusti månad 

och lockade hela 100 deltagare till en trevlig dag med golf, mat och musikunderhållning. 

 Lag Midama/Sale&Rent 2U/Clemins fastigheter fick som vinnande lag en hel dag på Bro Hof. 

Ett stort tack till alla företagare som hjälper oss att behålla en fin golfbana i Ljusdal. 

 

Utbildning 
Under säsongen utbildades totalt 30 personer mot det gröna kortet, under ledning av vår pro, Ulf 

Norrby. Klubbens juniorer (två yngre och en äldre junior grupp) har deltagit i regelbunden 

träning under säsongen. 

Utbildningen har varvats med såväl teori som praktik samt tävlings verksamhet för de äldre i 

distriktet. 

 

PRO 

/ Ulf Norrby 

 

 

Junior och ungdom  
Under sommaren har vi haft 3 olika träningsgrupper, från åldrarna 8- 21 år 

Totalt har det varit cirka 15-20 barn som har tränat regelbundet under säsongen med vår Pro Ulf 

Norrby. 

Veckoträningarna har Ulf hållit i, ibland tillsammans med några av de äldre juniorerna, som 

tränat de yngre spelarna, juniorerna har uppskatta träningarna och de har utvecklats under året. 

Utöver detta ordnade vi även en golfskola under 3 dagar i juni med ca 25 barn. 

Ulf, vår pro har även tagit emot skolor, bland annat på friluftsdagar, som varit nere och testad 

golf, just för att försöka locka flera barn och ungdomar till att börja spela den trevliga sporten 

golf.Tävlingsmässigt så har det blivit många goda resultat för våra juniorer under 

året, bland annat dessa. 

• Galvin Green PGA Junior Pro/Am gick till Sverigefinalen i Skåne på PGA 

• Sweden National! laget, Nanna Gunnarsson, Vilgot Gunnarsson, Rasmus Andersson 

och Ulf Norrby) 

• Rasmus Andersson och Vilgot Gunnarsson kvalade in till Junior – SM 

Landeryds GK. 
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• Viktor Larsson vunnit Teentour first deltävling Hofors. 

• Nanna Gunnarsson vunnit Teentour first Sala. 

• Oliver Skoglund vunnit Scandic juniortour deltävling Gävle. 

• Rasmus Gustavsson och Nanna Gunnarsson kvalade in till Sverigefinalen Teencup  

på Tranås GK. 

 

/ Olle Gunnarsson. 

 

 

9 Hålarna 

Säsongen 2018 spelade vi utan Björns Brindsjö som flyttat. Tack Björn för ett bra jobb. 

Drygt 30-tal rundor blev det under säsongen. Vi spelade måndagar och onsdagar, några flyttade 

och slutade men det kom in ett antal nya spelare så antalet spelare blev som säsongen innan.  

Efter säsongens 10 bästa resultat blev bäste herre Ulf Furuström, tvåa Birger Persson, trea Henry 

Andersson. Bästa dam blev Ulla Vallin, tvåa Gunvor Bergman, trea Agneta Jönninge. Vi 

spelade en par tävling där vinnarna blev Ulla Vallin/Nancy Sellman. 

 

Vi var till Nansta två gånger där vi spelade singeltävling där Ove Larsson blev vinnare och par 

tävlingen vann Sture Andersson/Tore Eklund 

Vi avslutade säsongen på Golfrestaurangen med mat och prisutdelning 

 

/ Britta Andersson 

 

 

Ordförande har ordet  

Under säsongen 2018 så fick vi utstå prövningar från flera håll och det mesta av dessa var 

utanför vår kontroll. Efter en bra vinter med mycket snö så blev vårfloden högre än vad vi vant 

oss med under de senaste åren.  

Vi öppnade banan någon vecka senare än planerat och efter det så kom sommaren med full fart 

och det regnade det nästan inget förrän när säsongen led mot sitt slut. Värmen kom och låg kvar 

och vi tyckte nog i början att det var ganska skönt men ju längre tiden gick så ville vi nog få en 

mer normal sommar.  

Förutom detta så höll Svenska Kraftnät inte sin tidplan när det gällde färdigställande av sitt 

bygge på och kring vår bana. Tyvärr så fick alla dessa delar inverkan på vår verksamhet och 

framförallt när det gäller ekonomin. Det blev färre greenfeegäster, lägre försäljning i shopen, 

rangen och färre som tog grönt kort. 

  

Vår förhoppning är att vi under den kommande säsongen tar igen delar av det vi gick miste om i 

fjol, en mer normal sommar med andra ord.  

Trots att värmen höll på att ta knäcken på både oss spelare och bana så gjorde Uffe, hans 

banarbetare och de daglediga ett makalöst bra jobb för att hålla banan i det skick den faktiskt 

höll. Vi har ju inget fullt utbyggt bevattningssystem men trots det så var kvaliteten på vår bana 

mycket hög. 

   

Vi har lagt energi och pengar på att förbättra banan med att ta bort stolpar och träd som stod i 

vägen, snyggat till kring våra byggnationer samt förbättra kring tees och greener. Vi vet att en 

stor önskan är att förbättra våra bunkrar vilket vi sakta men säker jobbar på men det är 

förknippat med ganska mycket pengar så det kommer att en rätt lång stund innan vi känner att 

bunkarna håller hög klass. 

 

Även under denna säsong så genomförde vi tillsammans med Golfförbundet en 

enkätundersökning bland våra medlemmar vilket ligger till grund för vilka beslut som styrelsen 
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tar för att förbättra vår verksamhet. Resultatet i sig skiljer sig inte så mycket från i fjol förutom 

att det på de flesta håll blivit ett bättre betyg än föregående år, vilket vi är glada för, men det 

finns en hel del att hugga tänderna i framöver också. En glädjande förändring är att vår utmärkta 

restaurang med Andres och Madde med personal nu är uppe på fjärdeplats bland alla 

golfklubbar i landet som genomfört denna enkät, drygt 300 golfklubbar. Vi skall vara grymt 

stolta över att ha en sådan kanonbra golfrestaurang på Ljusdals Golfklubb. 

 

Vi genomförde Ljusdals Masters under sista helgen i juli, vilket blev en mycket lyckad 

tillställning, stort tack till tävlingskommittén, banpersonal och övriga som gjorde att den 

tävlingen återigen blev en succé. 

Nu jobbar tävlingskommittén vidare mot att tills nästa års tävling hitta en ny huvudsponsor med 

flera dagssponsorer och förhoppningen är att vi ganska snart kan presentera hur upplägget blir, 

för en fyra-dagars golftävling i slutet av juli 2019 kommer att genomföras på Kläppaängarna. 

  

Som ni kanske uppmärksammat så kommer en hel del nya regler att gälla från 2019 och ni 

uppdaterar er enklast kring detta på golf.se eller på vår hemsida.  

Som ni också kanske sett så vill vi få så många som möjligt, som inte redan gjort det, att 

konvertera sitt lån till spelrätt. Det har en mycket stor påverkan på vår balansräkning och gör vår 

förening ekonomiskt starkare. Nu har många redan gjort det, vilket vi är tacksamma för, men det 

finns fortfarande medlemmar som inte gjort det, gör gärna det. 

  

Det kommer även under denna säsong att vara arbeten som görs på banan men vad som kommer 

att göras är i dagsläget inte beslutat, det kommer styrelsen inom kort att ta ställning till. Vår 

förhoppning är också att Svenska Kraftnät kommer att slutföra sin byggnation i så god tid att det 

i år inte skall påverka vårt golfande. 

 

Jag vill också passa på att tack för mig som ordförande, det blev en kort tid på posten men det 

gav mig mycket som jag har med mig framöver och jag hälsar Hans Robertson varmt 

välkommen som ny ordförande, i mitt tycke ett alldeles utmärkt val! 

Med förhoppning om en fantastisk golfsäsong!! 

 

Ordförande Ljusdals Golfklubb     

/ Mats Skalberg 

 

 

Inkomna motioner: 

. 

Att i ekonomiska årsredovisningen redogöra för: 

 

• Hur många medlemmar under året. 

• Antalet greenfeegäster under året. 

• Antalet årsarbeten klubben genererat. 

 

 

 


