
 

 
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

 

Ordförande 

Antalet medlemmar som spelat golf har de senaste åren varit på samma stabila nivå. 2016 slutade 15-20 st. och 

det fylldes på med lika många. Vi har ungefär 250 vuxna medlemmar och 20 juniorer. Fotbollsgolfen växte från 

42 medlemmar till 104. Vi har varit med i Upplandsöverenskommelsen som betyder att vi fick 25 % rabatt på 

greenfeen på vissa banor och tider i Uppland. Information om vilka klubbar och tider finns på Upplands 

golfförbunds hemsida. 

 
Ekonomi och investeringar: Vi ökade omsättningen och även kostnaderna. Det blev 30 000 kronor plus gentemot 

den totala budgeten. Kostnader för bana, banarbete och maskinreparationer blev högre än beräknat, men 

glädjande nog högre inkomster från fotbollsgolfen. 

I år blev den största investeringen en multifunktionell byggnad som kan användas till mycket t.ex. kansli, 

speakerbås och informationsplats. Den blev mycket uppskattad och fyllde en bra funktion som ett centralt nav 

och speakerbås under EM i fotbollsgolf. Det köptes in en ny högtalaranläggning som fungerade alldeles utmärkt 

under EM och vid midsommarfirandet. Till rangen köptes några nya utslagsmattor som har varit väldigt 

uppskattade. De äldre utslagsmattorna är lite hårda med resultatet att några medlemmar har haft problem med 

ömmande handleder. Några golfvagnar köptes också in då de reades ut för halva priset. 

Vi hade planerat att investera på maskinsidan, men vi har istället rustat upp den befintliga maskinparken. 

 

Under året har vi bytt leverantör av hemsidorna. Den gamla hemsidan hade ganska mycket begränsningar på 

olika sätt. Övergången blev inte som vi tänkt oss. Vår dåvarande leverantör skulle hjälpa oss att flytta över allt 

material från de gamla sidorna till de nya, men när kontraktet förföll i tid så fick vi ingen hjälp. Detta gjorde att 

vi fick börja om från början och bygga upp en helt ny hemsida från grunden. Om ni vill ha med något på 

hemsidan så finns en mailadress till webmaster längst ner på båda våra hemsidor.  

Vi har även i år installerat en kraftig sändare på maskinhallens taknock för att få en bra täckning på nätet. 

 

AB Lotta lagar har drivit Gärdeby krog. Hon har serverat lunch och dessutom haft andra bokningar och julbord. 

  
I en klubb som denna är vi väldigt beroende av ideellt arbete och jag vill därmed rikta ett stort tack till alla som 

hjälpt till. 

 

Jag vill också tacka våra sponsorer som är väldigt viktiga för vår verksamhet. 

 

Eero 

 

 

Styrelsen 
Styrelsens sammansättning under 2016 har varit Eero Ikäläinen, ordförande, Mikael Nilsson, Micael Gustavsson, 

Anders Höglund, Maj-Britt Jansson, Susanne Jansson, Sune Lundin, Magnus Lindström och Ulla Hildorsson, 

sekreterare. Anders Höglund har ansvarat för bokföringen. Styrelsen har under året hållit 13 st. sammanträden. I 

november anordnades åter ett Öppet Forum, där 30 st. hade slutit upp för att diskutera verksamheten på 

Gärdebyn. I anslutning till forumet hölls ett Höstmöte där beslut togs om medlemsformer och årsavgifter för 

2017.  På årsmötet 2016 avtackades Christer Grundström som avgående Vd för det värdefulla arbete han utfört 

för klubben. 

 

 



Kansli 
Annika och Maj-Britt sköter golfens IT-system med medlemsregistrering och hantering kring detta. De hanterar 

också mailen(kansli@olandsbygdensgk.se) som kommer in på kansliet med alla möjliga frågor. 

Annika/Maj-Britt 

 

Bankommitté 
Säsongen 2016 inleddes med traditionell vårstädning av banan. Flera förbättringar har gjorts efter Banutveckling 

gruppens förslag. Buskar och träd har tagits bort eller klippts. Några ändringar av klippytor har också utförts. 

Som vanligt var det många medlemmar som deltog i arbetet med vårstädning och iordningställande av banan för 

spel. 

Ett besök av bankonsulenten gjordes också, våra insatser på greenerna har givit bra resultat, vilket också har 

framförts av många medlemmar och gästspelare. 

Under säsongen har greenerna dressats, vältats, vertikalskurits och hålpipluftats och några av våra vattenhinder 

har fått en välbehövlig upprustning. 

En ny greenvält till nästa säsong har utökat vår maskinpark. Säsongen avslutades med en arbetsdag i oktober, 

med många medlemmar som deltog. Ett stort tack till alla arbetsinsatser av medlemmar, hålvärdar, bunkervärdar 

och banpersonal. 

 

Sune Lundin 

 

 

Fastighetskommitté 
Under 2016 har följande personer ingått i sektionen fastighetskommittén: Sture Åhlén ordf. P-E Friberg och 

Rogert Johansson. 
Den enskilt största åtgärden under det gånga året är byggandet av en täckt byggnad med glas runtom för starter 

vid banan för fotbollsgolf. Bland underhållsåtgärder kan nämnas nya portar på garagebyggnad, samt en ny 

smidigare väg till rött tee på golfbanans hål 4. 

 

Tävlingskommitté 
Under 2016 genomfördes förutom Onsdagsgolfen och Matchstegen 15 st. klubbtävlingar (14 st. 2015), med ett 

deltagande på i genomsnitt 27 personer (26 st. 2015). Flest deltagare, 56 personer, var det som vanligt på 

Midsommarscramblen. Den singeltävling som lockade flest deltagare under året var Flaggtävlingen, som fick 

ihop 45 startande. 

Klubben deltog med lag i både herrarnas UGF-Match (kapten: M. Nilsson) samt damernas Upplandsmatch 

(Kapten: M. Pettersson). Herrarna tillbringade hela säsongen i division 2, medan damerna slutade på en 

andraplats i region 2. 

Tävlingsledningen vill tacka alla som deltagit och förgyllt våra tävlingar under året, däribland flera nya ansikten, 

men hoppas att ännu flera kan tänka sig att prova på att delta i 2017 års tävlingar. 

Mikael Nilsson 

 

Utbildning 
Intresset för att börja spela golf ligger på ungefär samma nivå, som de senare åren. Ca 20 personer startar. Några 

kommer igång direkt, andra tränar, men börjar inte spela. Positivt är dock att några, som tillhört den senare 

gruppen tidigare år, nu återkommit och börjat ”på riktigt”. 

Upplandsmatchen 
Som tidigare år har vi deltagit i Upplandsmatchen, en serie med matchspel och två deltagare per match.  Vi 

gjorde en klart godkänd insats och slutade tvåa i vår grupp. 

Dam/tjejkvällarna. 
Trots ett vikande intresse för dessa kvällar, är planen att vi kommer att fortsätta under 2017, kanske under lite 

andra former. 

 

Monica Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seniorer 
Så var det åter dags att summera 2016-års seniorgolf. Som vanligt får vi säga har uppslutningen varit mycket god 
Några nya ansikten har vi sett och det gläder oss. Vi har även i år deltagit i seriespelet med varierat resultat. 
Seniormästare blev detta år Göran Söderqvist och Lena Karman-grattis! Avslutningen firade vi som vanligt på 
Gärdeby krog med god mat och dryck- tack Lotta o Therese! 
Vi ses åter maj 2017! 
  
Gunilla o Göran 
  

Juniorer 
Det var ”grymt” att komma igång med golfandet tidigt denna säsong. 

 
Bra uppslutning på rangen redan 26 april. 

Sedan tränade vi 2 ggr i veckan hela sommaren och en bit in på hösten. 

Jonathan Sundqvist och Pontus Mattsson representerade klubben vid 2 tävlingstillfällen på Skandia Tour Mellan 

med Jonathan som segrare på Grönlunds GK. Snyggt! 

Vi var som sig bör med på Rajder Kopp och spurtade till oss en fin 2:a plats genom att vinna sista deltävlingen 

på Uppsala GK. Laget sista omgången bestod av Alva Lindström, Elias Öhrn, Samuel Zelin och Alexander 

Westerlund som spelade ihop hela 92 poäng 
 

 
  

  Omgång 
Placering Lag 1 2 3 4 
1 Upsala GK 2 89 90 83 83 
2 Olandsbygdens GK 87 80 74 92 
3 Upsala GK 1 69 86 86 82 
4 Öregrunds GK 70 68 73 47 
5 Örbyhus GK  78 72 74 
6 Upsala GK 3   52 88 
7 Enköpings GK 63   65 
8 Roslagens GK 75    

 

Årets golfträningar har redan dragit igång, då vi har hyrt in oss på Söderby GK’s träningsanläggning. Vi kör ett 

antal gånger fram tills att utomhus säsongen drar igång. 

Se info på juniorfliken på vår hemsida. 

 

Lugna svingar från, 

Hans, Eero, Magnus, Ingemar och Elin. 

 

 

 



Fotbollsgolf 
Vi summerar ytterligare ett lyckat år för fotbollsgolfens vidkommande. Vi har under året färdigställt alternativa 

greenområden på hål ett och tolv för ökad variation och vi har även klippt upp och skapat större möjligheter till 

fler teeplaceringar på flera hål. Tävlingsmässigt arrangerade vi EM som årets höjdpunkt men även Alunda Open 

och KM är tävlingar som vi kan vara stolta över och gärna ser att vi utvecklar vidare. Ett annan rolig tävling med 

digert prisbord som brukar locka deltagare och som nu spelats flera år i rad på vår bana är TVT Open. Mycket 

kul att vi återkommande fått ha denna tävling som vi dessutom inte behöver arrangera själva. Precis som tidigare 

år har vi haft mycket grupper, fotbollslag och företag som uppskattat aktiviteten fotbollsgolf och vår anläggning. 

Vi lyckades också få en ljudanläggning och ett lusthus på plats lagom till Midsommar och EM. Spelmässigt har 

vi även haft spelare som representerat klubben på tävlingar utomlands på ett mycket bra sätt. Sporten är kul och 

tillgänglig för alla! 

 

Tobias Mattsson 

 

Trivselkommitté/Evenemang 
Trivselgruppen ansvarar för midsommarfirandet på Gärdebyn. Även i år hade vi vädergudarna på vår sida med 

drygt 1000 besökare. Traditionsenligt kläddes majstången kvällen innan och den blev lika fin och ståtlig som 

tidigare. Som tack för bra jobb bjöds på kaffe med dopp. På midsommarafton hade vi celebert besök av 

spelmännen Sture Hogmark på nyckelharpa och Bertil Hammar på dragspel. Kerstin Åsberg höll förtjänstfullt i 

dansen kring midsommarstången. I år kunde vi även njuta av bra ljud tack vare nyinköpt ljudanläggning. Vi 

tackar Gunnar och Margareta Söderqvist. 

 
Ansvariga i kommittén har varit Åsa Grandelius, Maj-Britt Jansson, Pelle Jansson och Peter Andersson 
 

Vintersektion 

 
Rapport från vintersektion 

Trots böner och önskningar från ett stort antal entusiaster föll inte snön förrän i början av februari. Tyvärr blev 

skidsäsongen kort även detta år. Vad som verkligen är glädjande är det stora intresset som finns bland alla 

kategorier skidåkare. Så summeringen är, kort men intensiv skidsäsong. 

 

Spårhundarna 

 

  
  
  
 

 

 


