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Ordförande 
Gärdebyn, en ny mötesplats i Alunda. Denna idé togs från vision till handling av ett gäng  

entreprenörer som startade projektet för drygt 15 år sedan. Detta skulle öka traktens 

attraktionskraft och därmed skapa ökad inflyttning till trakten. Gärdebyn är idag välbesökt 

och antalet besökare har ökat även i år. 

 

Ännu ett positivt år där vi lyckas behålla antalet medlemmar på golfen och där fotbollsgolfen 

fortsätter växa. Vi är ungefär 300 st. golfmedlemmar med ca 500 greenfeeronder. 

Fotbollsgolfbanan har 187 st. årskortsinnehavare på fotbollsgolfbanan och 36 st. på 

footgolfbanan. I genomsnitt har årskorten för fotbollsgolf ökat med 62 % varje år och om 

footgolfen räknas med så har det ökat med 70 % tillväxt de 3 sista åren. Några 

fotbollsgolfspelare är även medlemmar i Olandsbygdens GK för att kunna spela tävlingar som 

kräver klubbtillhörighet. På footgolfbanan spelas uppskattningsvis 3 500 footfeeronder 

årligen. Om vi summerar alla medlemmar och årskortsinnehavare så är vi över 500 st. aktiva 

2018. Midsommar som brukar locka runt 1000 personer blev tyvärr ett misslyckande i år på 

grund av vädret. Sedan har vi skidåkarna som det är svårt att uppskatta antalet på, men när det 

finns snö så står det alltid bilar på parkeringen. 

 

Arrangemang och saker vi gjort i år är t.ex. Golfens dag, Midsommarfirande, VM i 

fotbollsgolf, sommarlovsaktiviteter, varit turistinfo point, installerat/byggt vildsvinsstängsel, 

Vänskapsdag, samarbete med brukshundklubben, krossat stenar på fotbollsgolfbanan,  

klubbtävlingar samt träningar för nya golfare och ungdomar. En tävling som bör nämnas är 

Rosa bollen där tävlingsavgifterna går oavkortat till Cancerfonden. 

 

Vi har varit mycket aktiva i seriespel i olika former. De största framgångarna tävlingsmässigt 

har vi nått i fotbollsgolfen med en Världsmästare i dam-, silver i herr- och brons i 

dubbelklassen. Dessutom så knep vi guld, silver och brons på SM, samt silver och brons i 

dam SM. Mer info finns längre ner. 

Upplandsöverenskommelsen som vi varit med i betyder att vi har 25 % lägre pris på de andra 

banorna som är med i Uppland. Information om vilka klubbar och tider som gäller hittas på 

Upplands golfförbunds hemsida. 

 

Medlemsenkätundersökningen som skickats ut till våra medlemmar är ett bra hjälpmedel för 

styrelsen för att få reda på vad medlemmar tycker och kunna arbeta med medlemmarnas 

önskemål. 

 



Banarbetarna John Westlind, Hans Mattsson och Felix Ulvfors har som vanligt gjort ett bra 

jobb med våra banor denna sommar som var tuff med varmt väder och torka som gjorde att 

vattnet tog slut en stund. Ove Gunnarsson gör ett otroligt jobb som lyckas hålla vår slitna 

maskinpark i skick vilket inte är helt lätt med så gamla och slitna maskiner. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till våra trogna sponsorer, bidragsgivare och ideéllt arbetande. I år 

så budgeterades det för rejält högre sponsorintäkter än tidigare för att vi hade fotbollsgolf 

VM. Vi nådde inte riktigt upp till budget även om det blev den högsta summan vi någonsin 

har fått in i sponsorintäkter. 

 

Årets investeringar består i maskinparken då vi nu har en ny(-are) green-, fairway- och 

tee/foregreenklippare samt en 9 håls fun park som är en övningsbana för fotbollsgolfspelare 

och även kan nyttjas av yngre spelare.  

 

När det gäller informationsmedia så har vi hemsidorna www.olandsbygdensgk.se, 

www.alundafotbollsgolf.se, Facebook och Instagram på både golfen och fotbollsgolfen. Vi har 

även nu köpt loss rättigheterna för bokmärket som finns på Google där det har funnits en 

grävmaskin på bild när man söker på Olandsbygdens GK. Vill ni ha med något på hemsidan 

så finns en mailadress: webmaster@olandsbygdensgk.se längst ner på båda våra hemsidor. 

 

Restaurangen Gärdeby krog har drivits av Dion och Simon. Det har serverats lunch och 

middagar. 

 

Projekt som planerats och kommer att drivas vidare i olika steg 2019 är t.ex. Panta mera, 

grönytemaskiner/utrustning, restaurera fotbollsgolfbanan, solcellsanläggning, 

GEO/miljöcertifiering, Rädda Barnens ”certifiering trygghet för alla”, 50/50 

Jämställdhetscertifiering, förbättra driving rangen mm. 

 

Jag ser fram emot 2019 då vi tar ytterligare steg för att skapa förutsättningar för en levande 

mötesplats Gärdebyn. 

 

Som ordförande för klubben har jag varit närvarande på UGF:s ordförandekonferenser, 

golfting, vårårsmöte, höstårsmöte samt varit representant för UGF på SGF: årsmöte.  

 

Eero Ikäläinen 

 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning under 2018 har varit Eero Ikäläinen, ordförande, Håkan Blom 

Mikael Nilsson, Micael Gustavsson, Anders Höglund, Maj-Britt Jansson, Susanne Jansson,  

Pontus Mattsson och Ulla Hildorsson, sekreterare. Anders Höglund har ansvarat för 

bokföringen. Styrelsen har under året hållit 13 st. sammanträden. Utöver dessa möten har 

styrelsen haft två planeringsdagar där vi diskuterat verksamheten. I november var det Öppet 

Forum, där 18 st. hade slutit upp för att diskutera verksamheten på Gärdebyn. I anslutning till 

forumet hölls  Höstmötet där beslut togs om medlemsformer och årsavgifter för 2019.   

Ulla  

 

Kansli 

Maj-Britt  och Ulla sköter golfens IT-system med medlemsregistrering och hantering kring 

detta. De hanterar också mailen( golf@olandsbygdensgk.se) som kommer in på kansliet med 

alla möjliga frågor.  

http://www.alundafotbollsgolf.se/
mailto:webmaster@olandsbygdensgk.se


Ulla  

 

Bankommitté    
Grym inledning av vintern med en rejäl upprensning på hål 4’s och hål 7’s högerkanter. 

Bra uppslutning under våra sammankomster. 

 
Några som njuter av vintersolen med såg i hand. 

Under senvintern och våren var vi riktigt oroliga för vildsvinens framfart. Det sköts ett antal 

grisar ovanför salixen på hål 3 och det var därför vi beslutade sätta upp det första typ, 

”riktiga”, stängslet där. Det kom upp i grevens tid, då grisarna helgen innan nya stängslet, 

beslutade sig för att ha en middag ”i” 3ans tee.   

 



 

Grisstängslet på 2:an. Vi röjde även lite sly när vi ändå var i farten. Stängslet sträcker sig 

från ån vid ettans green ända upp runt treans green.  Även befintligt ”gristråd” från 5an till 

4an har fått sig ett ansiktslyft med delvis ny dragning, delvis ny tråd och ytterligare några 

jordspett.  

Vi har med andra ord lite mera effekt i tråden att skrämmas med.       

                                    

Den här blomman är till Travgänget som förutom arbetsinsatser även gjort det ekonomiskt 

möjligt sätta upp grisstängslet. Ett ödmjukt tack!      



Ytterligare en jobbig säsong med tanke på kvalitén på våra greener. Snön låg kvar och det var 

kallt. Gräset i greenerna ”kvävdes” under isen som bildades och vi kom inte helt upp till 

önskad standard.    

Bra uppslutning på städdagarna där vi fick mycket gjort, mycket sly rensades och de flesta 

bunkrar blev påfyllda. Grymt!  

Under hösten har vänsterkanten på hål tre blivit av med en del sly. Kanske inte påverkar 

spelet så mycket men det ser bättre ut.  

 

Nu ser vi fram emot bra skidspår och börjar längta efter mildare vindar.  

Med vänlig hälsning  

Hans Westlind 

Fastighetskommitté 

Under 2018 har följande ledamöter ingått i fastighetskommittén Sture Åhlén ordf.  P-E 

Friberg och Rogert Johansson. 

 

Under året har endast en del underhållsåtgärder genomförts.  

Tävlingskommitté 

Under 2018 genomfördes förutom Onsdagsgolfen (19 st) och Matchstegen (13 st) 13 st 

klubbtävlingar (15 st 2017), med ett snittdeltagande på 21 personer (24 st 2017). Flest 

deltagare, 39 personer, var det på Flaggtävlingen, som därmed också var den singeltävling 

som hade flest deltagare, med vår nya tävling 3-mannascramblen som god tvåa med 33 

deltagare. Anledningen till att inte Midsommarscramblen som vanligt toppar listan var att vi 

tvingade ställa in den pga oväder. Även Septemberrundan blev inställd, men där pga för få 

deltagare. 



Klubben deltog med lag i herrarnas UGF-Match (kapten: K. Ahlgren) men tyvärr inte detta år 

i damernas Upplandsmatch. Herrarna tillbringade, pendlade 2018 mellan division 1 och 2, och 

kommer 2019 starta i division 1 efter att ha segrat i det sista division 2-sammandraget på 

Upsala GK.  

Tävlingsledningen vill tacka alla som deltagit och förgyllt våra tävlingar under året. Tyvärr 

tappar vi tävlingsdeltagare för andra året i rad och är därför tacksam för att få in synpunkter 

på vad vi kan göra för att få fler att delta på våra tävlingar. 

Mikael Nilsson  

Utbildning 

Ett tiotal nya golfare har kommit under säsongen och deltagit i träningarna. De flesta av dem 

har också kommit igång med spel på banan och är förhoppningsvis redan inställda på 

kommande säsong. Planen är att bjuda in till en träff  för nybörjare i vår. 

Damer 2018 

En liten men trogen skara har deltagit .  Vi har träffats varje tisdag under hela sommaren och 

betonat trivsel mer än tävling. Vid ett flertal tillfällen har vi, glädjande  nog, också använt 

träffarna till fadderrundor för ”nya golftjejer”. 

Upplandsmatchen har vi inte deltagit i under 2018. Detta beroende på att vi ( och fler klubbar) 

inte fick någon inbjudan! Arrangörskapet låg på Upplands GF... 

Seniorer 

Seniorgolfen är sedan många år en omtyckt aktivitet på klubben. Vi har blivit fler och fler de 

senaste åren vilket kanske beror på att vi alla har blivit lite äldre eller att vi har så trevligt 

tillsammans. Under 2018 deltog totalt ett 45-tal medlemmar vid lite olika speltillfällen. 

Vi träffas under gemytliga former på måndagarna klockan 10.00 för en trevlig samvaro med 

spel lite eftersnack om och varför etc.  

Vi spelar en protokollförd tävling med olika förutsättningar, spelformer, utslagsplatser etc. för 

att efter avslutad säsong kora seniormästarna. För att komma ifråga som mästare gäller minst 

10 speltillfällen under säsongen. 

Varje måndag har vi dessutom sprängt in en tävling  med 10 kr insats vilken dock är frivillig. 

Alla damer som fyller minst 50 och herrar som fyller minst 55 under året är välkomna. 

Spelare med klubbhandicap 37 -54 spelar från orange tee oavsett vilka andra utslagsplatser 

spelare med officiellt hpc använder. 

Vi tar ut en liten säsongs (250 kr) eller dagavgift (30 kr) vilken täcker ett avslutsspel, middag                 

och ett dignande prisbord. 

Första seniorspelet skall starta 6 maj om bana och väder tillåter. 

Torsdagsgolfen - som startar i mitten av augusti då alla klubbens medlemmar kan besöka 

grannbanor för golfspel och trevlig samvaro - administreras av medlemmar i seniorklubben. 

Välkomna när ni än kommer önskar… 

Administratörerna för seniorverksamheten:    



Göran Gottfarb  Göran Löfberg 

Juniorer 

Säsongen inleddes redan 10 februari på Bruksgymnasiet i Gimo. 

Vi fick chansen att tillsammans med många andra föreningar visa upp vår fina förening.  

 

 

 

Vi riggade upp en slagbur i korridoren och sedan var det bara att köra igång. 

Eero visar var bollen skall ligga och hur hårt man skall slå.  



 

”Wii”- golf fanns också att testa, men det var Eero som drog till sig mest uppmärksamhet i 

slagburen.    

Årets Rajder Kopp hade 4 deltävlingar och Olandsbygden var värd för den tredje 

deltävlingen, söndagen den 12 augusti. Efter de tre första tävlingarna låg vi på tredje plats. 

Tyvärr drabbades vårt normalt så friska lag av förkylningar, så det blev bara tre deltävlingar 

för oss. Vi kommer igen med nya tag 2019. 

Vi körde på med träningar, måndag och torsdag från början av maj till i slutet av september. 

Ibland var rangen full och ibland kom bara ett fåtal. 

Lugna svingar! 

Hans, Eero, och Jonas 

 

Fotbollsgolf 

Vi summerar ytterligare ett lyckat år för fotbollsgolfen. 

Medlemsantalet har ökat och satsningen på ett årskort för hel familj var lyckad  

samt att vi hade VM och fick då fler som köpte årskort för att kunna träna  

ordentligt. 

Inför VM så ställde torkan till det för våran bana. Vi lyckades få ett antal  

brandslangar skänkta till oss av Uppsala brandförsvar. Det räddade oss under  

försommaren fram till vattningsstoppet. Flera greener blev vi tvungna att lägga nytt 

gräs på precis dagarna innan VM startade. Vi hade då bra uppslutning med folk  



som hjälpte till med vattning och gräsläggning. Tyvärr så blev det ett väldigt torrt  

VM. Synd att inte deltagarna fick se vilken fin bana det egentligen är när gräset är  

grönt och fint. 

Vi arrangerade VM i Fotbollsgolf 18-21 juli med många internationella spelare. Det 

blev ett lyckat VM trots torkan. Alunda Open och KM är tävlingar som vi är stolta  

över. En annan rolig tävling, med digert prisbord, som lockar många deltagare är  

TVT Open. Det är glädjande att vi återkommande får ha denna tävling som Cicci  

och Marcus Thurlin arrangerar. Vi arrangerade också ett SM-kval till Footgolf-SM. 

Tävlingsmässigt var det ett framgångsrikt år. I VM tog vi guld på damsidan  

genom Julia Berglind Nilsson och ett silver på herrsidan genom Simon Bruce och i  

herrdubbel fick vi ett brons genom Johan och Jocke Mårtensson. I Footgolf SM   

vann Erik Lundin, tvåa kom Joacim Mårtensson och trea Nicklas Karlsson alla tre  

tillhörande Olandsbygdens GK. I damklassen så hittades Julia Berglind Nilsson på  

silverplats och Cecilia Thurlin på bronsplats. På SM fanns även Mikael Nilsson  

med som TV´s expert kommentator. 

Fler och fler lokala spelare väljer att tävla även utomlands, vilket gläder oss  

mycket. De erfarenheter som därigenom kommer hem ger oss bättre möjligheter att 

utveckla vår egen bana och tävlingar. Vi har därför också börjat bygga 9 stycken  

övningshål med hinder influerade från banor nere i Europa.  

Efter framgångarna blev Julia Berglind Nilsson också utvald till en av tre  

kandidater till årets idrottskvinna i uppland. 

Många sällskap - familjer, fotbollslag och företag – uppskattar fotbollsgolf på  

vår anläggning och återkommer år på år. Sporten är kul och tillgänglig för alla! 

 

Trivselkommitté 

Trivselgruppen ansvarar för midsommarfirandet på Gärdebyn. 

I år började dagen med regn och blåst, som lyckligtvis avtog något senare på dagen. Vädret 

medförde dock att antalet  besökare minskade mot tidigare år. Traditionsenligt kläddes 

midsommarstången kvällen innan och  den blev lika fin och ståtlig som alltid. Som tack för  

bra jobb bjöds på kaffe med dopp. 

 

På midsommaraftonen underhölls vi av Sture Hogmark på nyckelharpa och Anna Lydell höll 

förtjänstfullt i dansen kring midsommarstången. 

Ansvariga i kommittén är Åsa Grandelius, Maj-Britt Jansson, Pelle Jansson och Peter 

Andersson 

 

Vintersektionen 

 



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 

 

 

 


