
Anläggning 
 
Banan klarade sig bra under vintern och när våren kom så var banan spelbar i majmånad. 
Banan var i gott skick och kvalitén på greenerna fick mycket beröm. Arbete med att förbättra 
tee`s pågick under hösten och arbetet fortsätter under 2020. 
 
Anläggnignskommittens ordförande / Rune Jonsson 

 

 

 

9-Hålarna 2020 

Resultat Nansta 24/7 Greensome 9-hål 

1. Sture Andersson/Tore Eklund   36,5 slag 

2. Birger Persson/Ivan Karlström  44,8 slag 

3. Birgith Johansson/Britta Andersson 46,0 slag 

 

9-hålarnas resultat säsongen 2019 

1. Bengan Wennberg  376 slag 

2. Sture Andersson  378 slag 

3. Chester Ekengren  386 slag 

Bästa dam: 

1. Gunvor Bergman  401 slag 

Närmast hål: 

Hål 2 Chester Ekengren  2.83 m 

Hål 9 Gunvor Berman  1,30 m 

 

 

 

Junior och ungdom  

Under sommaren har vi haft 2 träningsgrupper i ålder 8-12 år och 12-15 år. Totalt har det 

varit cirka 20 barn som har tränat regelbundet under säsongen med vår PRO. Träningarna 

har varit en dag i veckan med Ulf och juniorerna utvecklats bra under sommaren.  

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



Det har varit mycket barn och ungdomar på banan och kring träningsområdena i år, och det 

är vi glada för.  

Ulf har haft ett bra samarbete med friskolan Vintergatan, som varit nere och testat på golf, 

just för att försöka locka flera barn och ungdomar till golfen.  

Vi har haft deltagare i Scandic junior tour(Gästrike/Hälsingeserien) med Nanna Gunnarsson 

som total segrare i äldre flickklassen, samt några juniorer har spelat Teen Tour. Många har 

även tävlat på hemmaplan. Rasmus Gustavsson hade en fin säsong där han bland annat gick 

till Sverige Final i Teen Cup som spelades på Gävle golfbana.  

Bland de äldre juniorerna kvalade Rasmus Andersson in till Junior-SM med ett bra resultat, 

synd att sista dagen av tävlingen regnade bort annars hade kanske resultatet blivit ännu 

bättre 

Junior och ungdom  /  Olle Gunnarsson 

 

 

 

Seniorer 

Seniortävlingarna både damer och herrar började den 28 maj och avslutades 4:e oktober. 

Under 35 tävlingsdagar har ca 1100 ronder spelats. 54 spelare har spelat under säsongen. 

Årets segrare blev Barbro Munther med utmärkta 718 slag netto summerat på de tio bästa 

rundorna. Jean-Pierre Lindgren blir ansvarig för Ljusdals GK vid Gästrike-Hälsingetourens 

tävlingar under 2019. 

Seniorkommittén tackar alla för ett gott arbete under året. 

Seniorkommitténs ordförande / Bengt Dahlberg 

 

 

 

Tävlingskommittén 

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 2019. Resultatet för hela 

säsongen landar då på 1188 tävlingsstarter vilket är en liten ökning. 

Fördelningen av tävlingar var 7 stycken partävlingar och 5 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 hade tyvärr ett uppehåll denna sommar men vi hoppas kunna 

återkomma med denna tävlingsform vid något senare tillfälle. 

Klubbens nya flaggskepp Ljusdal Masters visade upp sig för andra året.  

Under fyra dagar spelade ca 180 spelare bländande golf i som vanligt vackert väder. 

Denna tävling blev även i år en stor succé för klubben med generösa sponsorer och fina 

prisbord. 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 2020. 

Tävlingskommittén genom sammankallande / Krister Ellström 

 

 

 

Regel & Handicapkommittén 

R&H kommittén har under året haft ett antal möten plus att vi vid ett flertal tillfällen träffat 

tävlingskommittén för information och diskussion bl a om hur dom nya reglerna påverkar 

våra tävlingar och våra lokala regler. 

Tack vare de nya regler som infördes inför säsongen 2019 har vi haft ett antal 

utbildningskvällar med intresserade och engagerade medlemmar.  

En regnig dag i juni fick vi besök av tre banvärderare från Svenska Golfförbundet, som 

innebär att vi fr om säsongen 2020 har en ny slopetabell. 

Våra medlemmar har under året skött sitt handicap på bästa sätt. 



Vi ser fram emot den kommande säsongen 2020 när det nya handicapsystemet införs fr o m 

den 1 mars 2020.  Den årliga handicaprevisionen, som alltid har gjorts vid årsskiften, blev 

inte av detta årsskifte. 

För Regel & Handicapkommittén / Jean-Pierre Lindgren 

 

 

Tabeller 

 

Total årsarbetare mellan 2003-2019 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

6,56 6,56 6,09 6,09 5,46 6,63 7,83 5,17 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 

4,93 5,2 4,51 4,75 4,32 4,79 5,26 5,12 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

4,71 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2003-2019 93,98   Genomsnitt/år 5,53   

        

        Greenfee spel mellan 2002-2019 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1895 2575 2390 2000 2576 2848 2269 2133 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2323 2200 2200 2600 2636 2581 1519 1989 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 

1595 1712 0 0 0 0 0 0 

Total 2002-2019 40041   Genomsnitt/år 2224,50   

        

        Medlem mellan 2002-2019 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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 

694 603 0 0 0 0 0 0 

Total 2002-2019 14198   Genomsnitt/år 788,78   

 


