Verksamhetsberättelse för Bjurholms GK år 2005
Bjurholms GK har genomfört sitt artonde verksamhetsår. Ett intensivt och spännande år med
invigningen av vår 18-hålsbana, i mitten av juli månad, som årets höjdpunkt.
Styrelsen har haft tretton protokollförda möten och styrelsen har bestått av följande
medlemmar.
Ordförande Nils-Göran Björklund, vice ordf. Ewa Stuge, sekreterare Christer Nygren,
kassör Julie Johansson,
Övriga; bankommittén Leif Hultman, dam. Birgitta Bäckström, fastighet. Fritjof
Strandberg, junior. Ewa Stuge, senior. Anders Näsström, sponsring o PR. Owe
Pernestam, tävling. Torbjörn Sundén, utbildn. Barbro Andersson valde i början av
sommaren att avgå ur styrelsen.
Styrelsen har gjort ett kort sammanfattning av resp. kommittés verksamhet. Fullständig
redovisning finns i kommittéernas egna verksamhetsberättelser. De finns tillgängliga på
kansliet.
Bankommittén under Leif Hultmans ledning har bestått av Gunnar Enardsson, Max
Hansson, Stig Brodin, Ulf Königsson, Tore Jacobsson och Stefan Enardsson.
Noggrannare beskrivning av kommitténs verksamhet finns i verksamhetsberättelsen för
Bjurholms Golf AB.
Damkommittén under Birgitta Bäckströms ledning har bestått av Anna Johansson
Lillemor Hägglund, Katarina Persson, Gunnel Persson, Inga-Maria Jonasson och Anneli
Grenholm.
Kommittén har haft tre protokollförda möten.
Antalet damer i klubben har minskat under året från 441 st till 391 st, när-och nonresidentmedlemmar.
Vid upptaktsträffen den 10 april deltog 21 damer. Där planerades den kommande
verksamheten bl.a. avrostning,damlägret, tisdagsgolfen, utflykter, tävlingar och ny
medlemsmatrikel.
Under 2005 har Bjurholms golfdamer deltagit i NVGF:s matchserie för damer med 6
deltagande klubbar. Bjurholm fick en hedrande femte plats och segrare blev Robertsfors
Två avrostningstillfällen i slutet av maj lockade mellan 13 och 21 deltagare.
På damlägret , den10-12 juni, som Anna och Anneli arrangerade deltog 20 damer.
Damerna, under Annelis ledning, gjorde också en mycket lyckad resa till Skellefteå GK den
18-19 juni, med träning av klubbens båda Pro Anders G, och Fredrik L , samt spel på 18hålsslingan.
Nyordningen av damernas tisdagsspel med varannan herrarnas blev ingen succé
Samåkningstanken gjorde att damernas gemensamma fikastund med spel och
regeldiskussioner mer eller mindre försvann.
Damerna har träffats under tio tisdagskvällar med i snitt 13 damer/kväll

Resultat av Damsvingets tisdagsgolf sommaren 2005.
1. Louise Jonsson 19 poäng
2. Birgitta Bäckström, Drgonfältet Umeå 11 poäng
3. Monica Enardsson 11 poäng
Vinnare Electic 2005 blev Yvonne Helmersson

Birdies under tisdagskvällarna
Louise Jonsson 4st
Yvonne Helmersson 1 st
Anna Johansson 1 st
Anneli Grenholm 1 st
Lördagen den 24 september hölls säsongavslutning med spel och fest tillsammans med
seniorerna.
Damsektionens långsiktiga mål är att arbeta vidare med;
Att
alltjämt arbeta för att få fler damer till klubben och damsektionen
Att
alla damer som är nybörjare deltar på damlägret
Att
100% har officiellt handicap
Att
40% blir delaktiga i tisdagsträffarna
Att
100% av närboende dammedlemmar ska tycka det är en trivsam klubb att vara
medlem i.
Fastighetskommittéen under Fritjof Strandbergs ledning har bestått av Hans-Ola
Lindberg, Roland Persson och Gunnar Enardsson.
Kommittéen har timrat sju stycken blomlådor som behandlats med träolja. Dessa har varit
smyckade med blommor under säsongen.
Två bord med bänkar som skänkts har också behandlats. Ett antal sopkärl för källsortering har
tillverkats och placerats ut.
För att underlätta försäljning av korv, kaffe, läsk och smörgåsar, från 10-ans tee, har en
fönsterlucka tillverkats i anslutning till köket.
Brita och Tore Bergsten har skänkt klubben en, av trä i tillverkad brunnsattrapp i full skala,
som nu är placerad i anslutning till 10-ans tee. Vatten har anslutits från klubbhuset.
Ett mycket elegant utedass, invändigt försedd med ekgolv, tvättställ, toalett, spegel och klädda
väggar med panel har tillverkats och placerats mellan hål 12 och hål 13. Dessutom har
toaletten mellan hål 5 och hål 6 fått en uppfräschning.
Övningsområdet har också snyggats upp med grus och nya utslagsplatser.
Juniorkommittéen under Ewa Stuges ledning har också bestått av Henrik Helmersson.
Verksamheten sommaren 2005 har haft ett mellanår. Endast 10 st knattar har tränat under
Gamals ledning.
Vid juniorlägret i juni deltog 10 st. Vid klubbens uttagning till FSB cup gick fyra stycken
vidare till gruppfinal. Av dessa gick en Simon Frohm Johansson gick till distriktsfinal.
Nästa år avstår klubben deltagande i FSB cup på grund av för få juniorer i åldersgruppen.
Under vintern finns ingen särskild tid reserverad för juniorer i Castorshallen, utan de får
utnyttja den gemensamma tiden, söndagar mellan kl.10.00-13.00.

Alla elever i åk 6-9 och alla juniorer kommer under mars månad att inbjudas till en
upptaktsträff i bollhallen.
Medlemskommittéen under Pär Mattssons ledning har bestått av Nils Paulsson och Anders
Lundström.
Kommittéens uppgift är att göra klubben bättre för sina medlemmar.
Hemsidan har renoverats från grunden med hjälp av Anders Lundström.
Klubbtidningen Släjdan, med Nils Paulsson som redaktör har utkommit med fyra nummer.
10 st Elektroniska nyhetsbrev har också skickats ut. De är ett komplement till tidningen för att
snabbt sprida nyheter och avge rapporter. Via hemsidan finns möjlighet att avge kommentarer
om klubben och dess verksamhet. Dessa kommentarer har sammanställts.
Kommittén har två gånger under året sammanställt statistik över medlemmarna avseende
demografi, geografi, handikapp m.m.
Kommittéen handhar Idrottsprojektet som drivs av SGF. Idrottsansvarig är Pär Mattsson.
Seniorkommittéen under Anders Näsströms ledning har bestått av Ola och Birgitta
Dahlgren, Ingemar Jonasson, Tore Bergstén och Rolf Eckeskog.
Många seniorer har ideellt bidragit med olika arbeten på banan, i lokaler eller som golfvärdar.
Torsdagsgolfen är basen i vår verksamhet. Birgitta Dahlgren och Nicke björklund stod till slut
som segrare. I herrarnas 9-håls tävling blev det särspel mellan Sune Persson och Gösta
Lundberg, där Sune vann med 21-16.
Vandringsprisen kommer nu att vandra jämt och en mindre pokal tilldelas segraren i resp.
klass.Rekordhögt deltagande, med över femtio stycken, har deltagit i 9-och 18hålstävlingarna.
Bjurholm har även deltagit i seriespel och tourspel med ringa framgångar.
Gunnel och Roland Persson ordnade , ännu en gång, en mycket trevlig golfutflykt till Åsele
med ett 20-tal deltagare.
Sponsor och PR kommittéen under Owe Pernestams ledning har bestått av Rolf
Eckeskog, Nils Sigefelt och Fritjof Strandberg. Under hösten anslöt även Juha Kalander
Kommittén har under året haft fyra sammankomster för att planera och följa upp arbetet.
Sponsorskommittéens främsta målsättning har varit att knyta sponsorer till alla hål och skapa
bra relationer till sponsorerna.
Kontakter har mestadels skett via telefon, mail och i viss mån personliga besök. Kommittén
har haft god hjälp av övriga i styrelsen. Totalt har 16 av 18 golfhål nu sponsorer.
Antalet skyltar på parkeringen har utökats och fyller nu hela parkeringsstaketet.
Alla avtal har gåtts igenom, uppdaterats och samlats i en sponsorpärm på kansliet.
Sponsorerna var inbjudna till invigningen och en hel del deltog.
Föregående sponsortävling ströks men efterfrågan har gjort att vi funderar på att ta upp den
igen.
Klubbens annonsering har Fritjof skött i stort sett på egen hand såväl i massmedia som i
Släjdan.
Kommittén har fungerat mycket bra och alla har medverkat på ett engagerat sätt. Stort tack
till alla deltagare.

Tävlingskommittéen under Torbjörn Sundéns ledning har bestått av Anders
Waldemarsson, Lennart Löfgren. Barbro Andersson som slutat har ersatts av Torbjörn
Norrman och från hösten kompletterats med Per Sjögren.
16 st tävlingar har genomförts. Länstouren och DM klasser i NVGF;s regi. Under dessa
tävlingar har 34 personer varit tävlingsledare eller medhjälpare.
Antalet deltagare per tävling har varit 49 st i snitt. Upptaktstävlingen Bernard Jones Tart
Scramble med 25 st fyrmannalag hade flest tävlande.
Tävlingssäsongen avslutades med surströmmingstävlingen i år omdöpt till Eckerö Line Open,
med Eckerö Line som sponsor.
2006 års tävlingsprogram görs upp under vintern och våren. Anders W har åtagit sig ansvaret
för lokala regler och instruktioner för tävlingsledare, starter m.m.
I samband med årets tävlingar har informella träffar hållits. Regler och hcp-frågor har
diskuterats. Ett gemensamt möte inför 2006 kommer att ordnas mellan ban-och tävlingskommittéen angående praktiska frågor i samband med tävlingar.

Utbildningskommitténs ansvarige Barbro Andersson slutade i början av sommaren.
Tack vare Henrik Helmersson idoga arbete med den teoretiska delen av
Grönakortsutbildningen kunde alla nybörjare ändå få utbildning. Gamal Sharif, vår Pro hade
ansvar för den praktiska delen.
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