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Ordförande har ordet.
2020 blev ett mycket märkligt och speciellt år. Om man endast ser strikt på konsekvenser för
golfsporten innebar året ett stort tillskott av nya golfspelare och ett rekordartat stort antal spelade
rundor på landets banor.
Med de restriktioner, som löpande kommer från SGF, och med de säkringar som gjorts på bana
och i shop har vi erbjudit en miljö som förhoppningsvis inte medverkat till smittspridningen.
Tvärtom tror vi att golfupplevelsen, med aktivitet i utomhusmiljö och med trevliga medspelare på
säkert coronaavstånd, medverkat positivt till ökad hälsa.
Vi hade under året ökningar på spelade rundor, fler medlemmar och greenfeegäster, högre
försäljning i shop och ökningar på range och lektioner. Allt detta innebar ett ökat tryck på vår
personal. Såväl bana som shop/kansli gick på max och styrelsen vill rikta ett stort tack till alla
medarbetare för en mycket god arbetsinsats. Inte minst till greenkeeper Ulf som tillsammans med
sina mannar höll banan i mycket gott skick.
Det här gav också positiva effekter på vår ekonomi. Bokslut håller på att färdigställas men är i
skrivande stund inte klart. Om inte något oförutsett inträffar på slutet kommer vi att presentera
ett positivt resultat. Styrelsens absoluta mål är att vi varje år visar plus utan tillskott av externa
bidrag. Årsredovisning presenteras i sin helhet på vårmötet.
Ett annat av styrelsens huvudspår är att stärka balansräkningen; främst genom konvertering av
medlemslån till spelrätter. Vi hoppas där på våra medlemmars vilja att bidra och att på frivillig väg
omvandla gamla medlemslån till spelrätter.
Inför höstmötet meddelade vår styrelsemedlem Rune Jonsson att han, efter ca femton år i
styrelsen, vill trappa ned sitt engagemang. Det finns nog inte en grästuva eller en nedgrävd
dräneringsslang som han inte har koll på. Vi vill rikta ett stort tack till Rune för allt arbete han lagt
ned för klubben. Digital avtackning kommer på vårmötet! Han ersätts av Anders Andersson,
välkänd klubbmedlem. Välkommen Anders!
Ett stort tack och ett lika stort grattis vill vi också rikta till Madelene och Andres i restaurangen.
Deras servicekänsla och alltid så goda mat är välkänt för oss klubbmedlemmar. Nu har de
dessutom uppmärksammats på nationell nivå. De har av spelare med golfhäftet, ca 86000 st,
utsetts till Sveriges bästa golfrestaurang. En stor ära för restaurangen och god pr för klubben.
Vi vill också tacka alla kommittéer som jobbar på och bidrar till en helhet. TK lyckas åter med
tävlingarna, trots det kända läget. Inte minst är vår stora tävling, Elbutiken Masters, ett välbekant
dragplåster. Ungdomskommittén, seniorerna, frivilligarbetarna m.m. ska ha all heder åt nedlagt
arbete!
Nu ser vi fram mot en fin golfsäsong!
Hans Robertson, ordförande

Anläggning
År 2020 började med en usel vinter med regn och isbildning på hela banan.
Vårtäckningsdukarna blev utlagda vecka 15 med efterföljande påskstorm.
Bevattningen startades upp 6 maj trots fortsatta minusgrader och grästorven till ytan
framför green 3 rullades ut den 13 maj.
20 maj öppnades till slut banan för året, inte direkt något badväder på hela sommaren utan
mest regn. Trots/tack vare coronapandemin blev det mycket golf spelat nere på
Kläppaängarna där vi höll öppet till 19 oktober.
Efter stängning påbörjades arbetet med flyttning av 1:ans 59/56 tee för att minimera risken
för sneda golfslag ut på rangen och chippinggreen.
Ulf Erhardsson / Grenkeeper
9-Hålarna 2020
Säsongen 2020 spelade vi på tisdagar och torsdagar, under denna säsong å har vi varit
mellan 5 – 10 st. varje gång som spelat.
Vi vill tacka banpersonalen som gör en fin bana till oss att spela på och vi ser fram emot
säsongen 2021.
Bengt-Olov Wennberg

Junior och ungdom
Detta år har varit allt annat än ett vanligt år, Covid-pandemin gjorde att all tävlings
verksamhet för ungdomar och juniorer låg nere ända till den 1 juli. Träningarna kunde vi
dock genomföra med vissa restriktioner.
Under sommaren har vi haft 2 träningsgrupper i ålder 8-12 år och 12-15 år. Totalt har det
varit cirka 10-20 barn som har tränat regelbundet under säsongen. Träningarna har varit 2
dagar i veckan, plus tisdagarna där juniorerna/ ungdomar har tränat, samt även rensat
rangen så den kunde klippas. Tränarna under säsongen har varit Ulf, Vilgot och Sven-Inge.
Alla juniorerna tränat utvecklats bra under säsongen.
Utöver detta ordnade vi även en golfskola under 3 dagar i juni med ca 25 barn. Där
juniorerna hjälpte till att träna ungdomarna.
Det har varit mycket barn och ungdomar på banan och kring träningsområdena i år, och
det är vi glada för, för utomhus på banan har vi kunnat vara..
Vi har haft deltagare i Scandic junior tour(Gästrike/Hälsingeserien), samt några juniorer
har spelat Teen-Tour. Av 6 Teen-tour omgångar blev endast 3 omgångar genomförda.
Några av ungdomarna och juniorerna har även tävlat på hemmaplan.

Vi i klubben har även arrangerat en regionfinal i Teen-cup, med tävlande från Dalarna,
Uppland och Gävleborgs län. Endast en tävlande från klubben kvalade in till denna
regionfinal.
Vill passa på att tacka alla som hjälpte till och anordnade tävlingen, när regiondomare
och regionens tävlingsledare inte dök upp på tävlingsdagen.
Olle Gunnarsson / Junior och Ungdom

Seniorer
Seniortävlingarna både damer och herrar började den 16 juni och avslutades 15:e oktober.
Under 31 tävlingsdagar har ca 1000 ronder spelats. 43 spelare har spelat under säsongen.
Årets segrare blev Ulf Kjärnet med utmärkta 707 slag netto summerat på de tio bästa
rundorna.
Resan till Hussborg 8-9 september var lyckad och segrare i vår tävling där blev Kurt Ljung
Seniorkommittén tackar alla för ett gott arbete under året.
Bengt Dahlberg / Seniorkommitténs ordf.

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.
Covid 19 spelade in en stor roll för våra tävlingar och vi kom igång i juli månad.
Klubben följde de direktiv man fick av förbundet och vi får nu hoppas att covid 19 ej ska påverka
vår säsong 2021.
Ljusdals Golfklubb arrangerade 9 stycken tävlingar under 2020. Resultatet för hela säsongen
landar då på 1001 tävlingsstarter.
Fördelningen av tävlingar var 6 stycken partävlingar och 3 singeltävlingar.
Ljusdal Masters byte namn till Elbutiken Masters som är ny huvudsponsor.
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 2021.
Tävlingskommittén

Regel & Handicapkommittén
R&H kommittén har, som brukligt är, haft ett antal träffar och möten under året. Vårt
samarbete med tävlingskommittén är som vanligt mycket tight och många träffar och
diskussioner har genomförts.
De nya regler som infördes 2019 är inte så självklara efter endast ett år av användning så det
krävdes många påminnelser och uppdateringar hos var och en av oss medlemmar, inkl
tävlingskommittén.
Den stora utmaningen för oss 2020 var naturligtvis det nya handicapsystemet som trädde i
kraft den 1 mars 2020. En stor förändring för hela golfsverige, ja hela golfvärlden om vi ska
vara globala. Det fungerade inte smärtfritt från dag ett utan det blev, som många befarade,
en del ”barnsjukdomar” i dataöverföringar mm. Så småningom rättade det mesta till sig och
för att vara enkel och inte för långrandig i dialogen kan vi säga: Vilket fantastiskt
handicapsystem vi fått.
De flesta av våra medlemmar har, tack vare nya handicapsystemet och den banvärdering (ny
slopetabell) som gjordes i juli 2019, fått ett högre handicap från och med 1 mars 2020. Våra
medlemmar har också insett värdet av att registrera alla handicapgrundande rundor in i
systemet och våra medlemmar har skött det med den äran.
Handicapkommittén har vid ett tillfälle skickat en anmälan för en spelare, från annan klubb,
som inte skött sitt handicap på ett riktigt sätt som innebar att den spelaren blev avstängd i
ett år.
Inför säsongen 2021 ser vi fram emot att vi alla i klubben forsätter med att ta till oss de nya
reglerna och det nya handicapsystemet som gör att vårt golfande blir ännu roligare och mer
rättvisande.
För Regel & Handicapkommittén / Jean-Pierre Lindgren

Mål-handlingsplan medlemmar Ljusdals Golfklubb
Nuläge 2021 650 medlemmar
Femårsplan 900 medlemmar
Hur når vi målet?
Nya medlemmar
Varje medlem värvar en ny medlem
Prova på golf
Annonsering
Golfens dag
Behålla medlemmar
Återträff med nya medlemmar
Fadderverksamhet
Träning för alla medlemmar
Klubbresor
Under varje rubrik har vi delmål som kommer redovisas under höstmötet

Mål-handlingsplan juniorer Ljusdals Golfklubb
Nuläge 2021 61st (pojk 55 st. flicka 6 st.)
Femårsplan 100 st.
Hur når vi målet
Nya juniorer
Samarbete med skolor
Prova på golf
Annonsering
Regelbunden träning 6-21 år (25 st.)
Golfskola 6-10 år (20 st.)
Tävlingar
Under varje rubrik har vi delmål som kommer redovisas under höstmötet

TABELLER:

Verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31
Bokslutet 2020.
Verksamhetsåret 2020 låg fokus på tre områden avseende ekonomi, dessa var följande
Intäkter, Kostnader, och Eget kapital, detta skulle utmynna i att på sikt få till stånd en
ekonomi i balans för att skapa förutsättningar för investeringar i klubben, avseende bana,
maskinpark, medlemmar och omgivning.
Årets resultat överträffade alla förväntningar både avseende intäkter, kostnader och eget
kapital.

Klubben visade för år 2020 ett resultat på knappt ENMILJONKRONOR, vilket är klubbens
bästa resultat sedan starten.
Detta trots ett år som startade med Pandemi, inställda tävlingar
och sen start på banan, på pga sen vinter och vår. Så till och med väderleken ställde till
problem. Trots detta så fick vår klubb ett uppsving i och med att hela Sveriges golfklubbar
fick ett uppsving delvis pga Pandemin.
Intäktssidan ökade med 15 % (ca 800tkr) jmf med 2019. Det var i stort sett på alla
intäktskontot och i pengar var det främst Shop/Kurs/Lektioner, medlems o spelavgifter, samt
Greenfee och uthyrning som stod för den största ökningen.
Kostnadssidan minskade med 7% (360tkr) jmf med 2019. Där stod personal och
tävlingskostnader för merparten av minskningen. Detta till viss del beroende på att det fanns
en viss eftersläpning av tidigare år som belastades under 2019.
Eget kapital inklusive årets resultat blev 4 819tkr, (2019 var det 3 058 tkr) en ökning på
1 761Tkr.
Så slutsatsen för 2020 kan sammanfattas med att det arbete som samtliga bidragit med har
gett resultat på alla de punkter vi hade som mål för 2020 och jag kan konstatera att vi redan
2020 fick en klubb med ekonomin i balans. Ett stort tack till Er alla som bidragit med både
stort och smått till vår klubb. Nu gäller det att hålla i detta och fortsätta satsa på vår fina
bana och vår omgivning.
Kenneth Törnberg / Ekonomiansvarig

