Verksamhetsberättelse för Bjurholms GK år 2006
Bjurholms GK har genomfört sitt nittonde verksamhetsår. Ett intensivt och spännande år med
att det är första året vi har en 18-håls bana från säsongstart och förvärvet med maskinerna från
Grönyteservice.
Styrelsen har haft fjorton protokollförda möten och styrelsen har bestått av följande
medlemmar:
Ordförande: Christer Nygren
Vice ordförande: Ewa Stuge
Sekreterare: Karin Waldemarsson
Styrelseledamöter: Torbjörn Sunden, Ola Dahlgren, Pär Mattsson och Owe Pernestam.
Styrelsen har gjort en sammanfattning av resp. kommittés verksamhet. Fullständig
redovisning finns i kommittéernas egna verksamhetsberättelser. De finns tillgängliga på
kansliet.
Ban- och Fastighetskommittén har letts av Leif Harding och har bestått av Max Hansson,
Gunnar Enardsson, Stig Brodin, Ulf Königsson, Tore Jacobsson, Stefan Enardsson,, Leif
Hultman, Hans-Ola Lindberg och Roland Persson. Denna kommitté är ny för året och är en
sammanslagning av bankommittén och Fastighetskommittén.
Beskrivning gällande banan finn i verksamhetsberättelsen för Bjurholms Golf AB.
Under vinter har en del reparationer och underhållsarbeten utförts på klubbhuset. Inför
säsongsstart så byggdes en ny reception utanför kansliet. Vidare så har man diskuterat en del
lösningar kring en ny maskinhall.
Aktivitetskommittén har under året bestått av Lisbeth Bäckström-Olofsson, Birgitta
Dahlgren, Ola Dahlgren, Anders Edlund, Lillemor Hägglund, Thomas Jonsson, Anders
Näsström och Lennart Olofsson. Denna kommitté är ny för året och är en sammanslagning av
Seniorkommittén och Damkommittén
Kommittén har inte haft en ordförande utan låtit detta rulla runt med en mötesansvarig för
varje träff. Kommittén har haft ansvaret för torsdags golfen för herrar +55 och tisdagar för
damer 50+ samt dom yngre herrarnas tisdagsgolf. Vidare så har man anordnat ett par fester
under året.
Torsdagsgolfen har i stort sett varit som tidigare år där man fått välja om man vill spela 9 eller
18 hål. I 9 håls tävlingen segrade Inga-Maria Jonasson och Carl Johansson. I 18 håls tävlingen
gick till särspel innan till slut Zaida Abrahamsson vann över Birgitta Dahlgren och bland
herrarna segrade Gösta Lundberg över Nicke Björklund.
Segrare i damernas tisdags tävlingar blev Ewa Stuge.
Herrarnas tisdags tävlingar har genomförts med cirka 15-25 deltagare.
Det är troligtvis att samma koncept på respektive kvälls tävlingar blir lika inför nästa år.
Säsongen avslutades med en gemensam tävling, föld av middag och prisutdelning för tisdags
och torsdagsgolfarna.
Aktivitetskommittén har funnits i ett år och efter en utvärdering efter säsongen så har man
kommit fram till att man vill dela kommittén till en ren herr och damkommitte.

Utbildningskommittén har letts av Ewa Stuge och har under året bestått av Henrik
Helmersson. Denna kommitté är ny för detta år och är en sammanslagning av
juniorkommittén och utbildningskommittén
Utbildningskommittén verksamhet består i huvudsak att utbilda nybörjare i golfsporten och i
denna kommitté ligger även juniorverksamheten för detta år. Gällande utbildning av nybörjare
har detta år genomförts i 5 grupper om sammanlagt 26 personer. Jämfört med 2005 utbildade
man 71 nybörjare vilket är en påtaglig minskning.
För 2006 har det varit låg juniorverksamhet, inbjudan till uppstartsträff i bollhallen skickades
ut till alla juniorer men intresset var noll. Inför nästa år måste utbildningskommittén försöka
komma med nya grepp när det gäller juniorerna.
Kontaktkommittén har letts av Nils Sigefelt och har under året bestått av Juha Kalander, Pär
Mattsson, Lisbeth Bäckström-Olofsson, Owe Pernestam, Elaine Sjölund och Inger
Södermark. Denna kommitté är ny för året och är en sammanslagning av Medlems och
sponsor/PR kommittéerna.
Under 2006 har kommittén haft 12 möten. Bland aktiviteter och verksamhet under 2006 kan
nämnas.
Tre nummer av Släjdan har utkommit
Hemsidan har fräschats upp och förbättrats
Träff med sponsorer den 21 juni
Besök från Norska klubbar 15-17/9
Utvecklat golfpaket med logi och greenfee
Utformat klippkort för greenfee
Infört möjlighet till tidsbokning via internet
Prova på Pav and Play
Ett kontinuerligt arbeta att knyta sponsorer till klubben
Tävlingskommittén har letts av Torbjörn Sunden och har bestått av Ander Waldemarsson,
Torbjörn Norrman, Lennart Löfgren och Per Sjögren..
Kommittén har haft 10 schemalagda träffar plus informella träffar vid tävlingar under året.
Vidare har kommittén varit närvarnade på NVGF:s planerings möte.
13 klubbtävlingar samt seriespel i div 3 herrar och 5 dagars, DM 2 generationer har
genomförts under året. Totalt 16 tävlingar och 19 tävlingsdagar. För tävlingarnas
genomförande har 38 personer varit delaktiga. Utbildning till tävlingsledare har 17 personer
utbildats genom kommittés försorg samt 2 stycket har gått en vidare utbildning via NVGF.
Tävlingsdeltagandet har ökat under året och av klubbenmedlemmar har 142 herrar och 51
damer deltagit i tävlingar. Från andra klubbar har 145 personer deltagit. I snitt 50 startande
per tävling vilket gör totalt ca 800 starter.
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