Verksamhetsberättelser 2019
Bana
Personal
Personalsammansättningen har under säsongen 2019 sett ut på följande sätt:
5 st. tillsvidareanställda.
10 st. säsongsanställda.
2 st. timanställda.
Städdag
Årets städdag genomfördes 27/4 där ca 120 st medlemmar ställde upp. Bland annat så rullades
det färdigt gräs på hål 1 på Avan och på hål 9 på Gamla banan och, som vanligt, så gjorde ett
toppenjobb. Tusen tack!
Övriga medlemsinsatser
Vi har även under säsongen tacksamt mottagit hjälp av medlemmar med bl.a skötsel, puts och
allmänt fix kring klubbhusområde, eldning av ris, klippning av häckar, beskärning av träd, lagning
av uppslaggen torv på fairway mm.
Våra banor
Vi hade definitivt en bättre vinter för gräset än 2018, men även denna vinter orsakade en del
skador på våra banor. Det började egentligen redan på hösten med att vi fick otroligt hårda
angrepp av snömögel(en skadesvamp) på våra ytor som vi inte för behandla med kemiska
preparat. Det låg som ett vitt täcke av svampens mycel, speciellt på våra fairways, och käkade på
vårt gräs. Detta medförde att vi gick in i vintern med en del skador, vilka vi hade kvar att tampas
med när väl våren kom.

Greener
Som sagt, denna vinter så hade vi definitivt en mycket bättre övervintring än 2018, även om man
kunde ha önskat ett bättre resultat. Vi hade en del skador att ta tag i på våra greener och vi
åtgärdade detta genom att lufta ur gaser och sedan stöd så dessa med nytt frö. Greenerna kom i
gång skapligt och vi kunde öppna bägge banorna 6/5 med, för våra förutsättningar på denna
breddgrad, en okay kvalité.
Fairway
På Fairway led vi mycket av de skador som svampen hade orsakat under hösten 2018. Vi fick
stor nytta av våra vertikalskärnings-aggregat som vi investerade föregående år för att väcka liv i
våra sargade fairway-ytor. På många håll kom vi upp i en acceptabel standard, men åtgärder
vidtages för att höja kvaliteten på dessa ytor under framtiden.
Tee
Våra tees var nog de ytor som klarade vintern bäst och det kan vi nog härleda till de arbete som
lades ner på dessa redan under föregående år. Vi fortsatte att jobba hårt för att förbättra våra tees
och lyckades hålla en förhållandevis hög standard på dessa.
Bunkrar
Bunkrarna krattades 6-7 dagar/vecka under säsong och kantskars kontinuerligt under säsongen
Renovering bevattning
Lite efterjusteringar och intrimning gjordes under våren på Avan.
Säkerhet/förbättringar
Den stora pilen på hål 12 på Avan togs ner på grund av att det var risk att den annars skulle falla
vid något blåsväder. Den var rutten i stammen och vi ansåg att det var en stor säkerhetsrisk att
ha den kvar.
En kulle på vänster sida om greenen på hål 1 Avan, flyttades för att vi skall förhindra att få
inrinning av vatten på greenen.

Övrigt
Fredagen den 11/10 startade en brand i en av våra byggnader på verkstadsområdet. Branden
kunde begränsas till en byggnad, men orsakade ändå bytydande skador på några av våra viktiga
maskiner. Huruvida branden branden var anlagd eller ej kunde inte klargöras. De viktigaste
maskinerna har ersatts via försäkring och byggnaden som eldhärjades skall renoveras till
ursprungligt skick. Också detta täcks av vår försäkring.
Bygget av vår nya maskinhall påbörjades under hösten 2019 och färdigställdes under vintern
2020. Den är ca 430 m2 till ytan och är en nödvändighet för att vi skall kunna förvara och
underhålla alla våra maskiner på ett hållbart sätt.
Maskiner
De maskiner som anskaffats under året är:
1 st. Toro fairwayklippare
2 st. Toro tee/foregreen -klippare
1 st. Toro bunkerkratta
Micke Lagestam
CM

Damer
Vårmötet, med information om kommande säsong, hade vi i golfrestaurangen den 16 maj efter
en 9-hålstävling och gemensam middag. Alla 16 planerade tävlingar kunde genomföras denna
säsong och vi hade sponsorer till alla våra 18-håls-tävlingar (14 st).
Vi har tävlat i A- och B-klass, spelat i 3-bollar och har haft individuella tävlingar, lagtävlingar och
en partävling. Vi har stannat kvar för prisutdelning vid 4 tillfällen under säsongen, då med
prisutdelning för flera tävlingar vid varje tillfälle. Många uppskattar att ha möjlighet att gå hem
direkt efter övriga tävlingar.
Det har varit 544 deltagare totalt på damtävlingarna, varav 252 i A-klassen och 292 i B-klassen.
Hcp-gränsen mellan A och B har varit 21,0. I tävlingen över säsongen – Order of Merit – har 13
tävlingar ingått. Man räknar de fem bästa tävlingarna av dessa. Vinnare i A-klassen blev Monica
Jonsson och i B- klassen Eva-Marie Andersson.
Säsongsavslutning/Höstmöte hade vi den 18 september efter en 9-håls-scramble tävling, mingel
och middag i golfrestaurangen. Maten betalades av SISU genom att vi även i år haft regelfrågor i
samband med varje tävling. Prisutdelning för tävlingen över säsongen och för dagens tävling
hölls. Därefter blev det dragning av vinster på lotteri och ”Birdieträdet” samt en utvärdering av
säsongen.
Damkommittén består av Inger Skogh (ordförande), Kerstin Norlin (ny sekreterare efter Ulla
Hermansson som slutat), Eva Larsson (kassör), Annika Östberg, Elena Eriksson och Anna
Sånefjäll.
Damkommittén vill tacka för det gångna året.
Inger Skogh

Marknadskommittén
Marknadskommittén jobbar främst med samarbetsavtal till våra partners samt ordnar träffar och
golftävlingar för våra företagspartners.
I årets sponsorgolftävling för 3-mannalag scramble deltog 20 lag med 60 st golfspelare. Murtek
AB vann tävlingen.
I september gjorde vi en dagsresa till Frösåker GK med ett 15-tal deltagare.
Marknadskommittén för 2019 har bestått av ordförande Tommy Skogh och klubbchef Peter
Stenberg samt Ingemar Hedberg och Johan Hillblom.
Vi håller kontakt med våra samarbetspartners under hela golfåret genom inbjudningar till olika
event och träffar.
Marknadsintäkterna betyder väldigt mycket för Gävle GK och vi tackar alla våra partners för
samarbetet under 2019.
Gävle 2020-02-25
Ordförande i Marknadskommittén
Tommy Skogh

Old Memberskommittén
Säsongen 2019 startade den 7 maj med Texas Scramble och därefter hade vi genomgång med
fika i golfrestaurangen. Under träffen informerade vår klubbchef Peter Stenberg om vad som har
hänt och kommer att hända på Gävle Golfklubb.
Old Members har spelat i huvudsak på tisdagar och varvat spel på Avan och Gamla Banan. En
tävling har vi spelat på Älvkarleby Golfklubb i samverkan med deras Old Members. Spelformen
har varit slaggolf med A-klass (upp till HCP 18,9 och B-klass och i snitt har det varit ca 105
deltagare vid varje tävlingstillfälle.
Under hela säsongen har vi startat från tee 1. Detta har inneburit att tävlingarna och arbetet för
sektionen har tagit lång tid vid varje tävlingsdag. Sektionen har beslutat att se över rutinerna för
att underlätta arbetet.
Under säsongen har vi haft möjlighet att välja tee och det har skapat oro och många funderingar.
Sektionen beslutade på senaste mötet att försöka ta fram ett förslag för att minimera oron.
Vi har även under säsongen fortsatt vårt samarbete med SISU och varje tävlingsdag har vi haft
regelfrågor som tagits upp i varje tävlingsboll. På avslutningsdagen var Hans Bergman, SISU och
informerade om vår och sin verksamhet. För detta arbete med regelfrågorna bjöd SISU på
avslutningslunchen för samtliga deltagare. Sektionen har beslutat att samarbetet med SISU ska
fortsätta under 2020. Ett stort tack till SISU.
Säsongen avslutades den 1 okt med en scramble. Vinnare där blev Kenneth Bognesand, Tommy
Karlsson, Birgitta Molander och Anders Bergh. Vi delade ut priser, presentkort till de 20 bästa
spelarna på Order of Merit i respektive klass. Vinnare i A-klassen blev Kenneth Norberg och i Bklassen Sven Halvarsson.

Dessutom delade vi ut 3000 kr till Gävle Golfklubb för att överlämna till en framstående junior i
respektive flick- och pojkklass i Gävle Golfklubb.
Old Memberskommittén 2019 har bestått av Bengt-Ove Andersson, Eva-Marie Andersson, CarlÅke Calleberg, Kerstin Eriksson, Ulla Hjerpe, Anna Nordgren, Lennart Nygren, Staffan Oliv,
Anders Samuelsson och Per Ölund.
Under försäsongen förlorade vi vår mentor/läromästare Reine Diethelm och han lämnade ett
stort tomrum efter sig. Undertecknad vill verkligen tacka samtliga medlemmar i kommittén för
det arbete och engagemang som de har genomfört under säsongen 2019.
Vid pennan
Anders Samuelsson

Tävlingskommittén
Tävlingsverksamheten planerades att starta som vanligt med Första Försöket i början på maj.
Tyvärr var vi tvungna att även i år att ställa in pga den sena våren. Året skulle avslutas med ICA
Söders Skinktävling i början på oktober men ställdes in, väder relaterat.
Under året spelades 10 klubbtävlingar förutom KM, 5 singel- och 5 partävlingar. Övriga
klubbtävlingar redovisas av Idrottskommittén, Old Memberskommittén och Damkommittén.
Antalet deltagare i de 10 klubbtävlingarna var ca 1600.
KM genomfördes med 40 startande och KM-klasser med 51 spelare. Årets klubbmästare blev
Pontus Nyholm och Rebecca Gyllner Dessa två vann även H/D21 Övriga segrare blev Pontus
Henriksson (H30), Oscar Hertzman (H40), Lasse Flach (H50), Kjell Bengtsson (H60), Bertil
Ögren (H70), Bengt-Ove Andersson (H75), Ing-Marie Lönn (D60), Anna Nordgren (D70)..
Gävle Golfklubb stod värd för Teen Cup Riksfinal i slutet på augusti. Tävlingen genomfördes på
ett utmärkt sätt och där klubben fick mycket beröm och uppskattning från både spelare, ledare
och föräldrar.
Klubbens herrlag kom på en 6:e plats i Lag SM och damlaget tog steget upp till Lag SM. Innebär
att vi har både herr- och damlaget i Lag SM 2020.
Klubbens JSM lag deltog i finalspelet på Lumine Golf Club i Spanien. En hedrande 2:a plats blev
resultatet.
Information om Nya Golfreglerna 2019 har genomförts.
Tävlingskommittén har fungerat mycket bra, med stort personligt ansvar för varje medarbetare.
Kommittén har bestått av 12 personer.

Handicapkommittén
Hcp-kommittén ansvarar för att Europeiska och Svenska Golfförbundets handicapregler
tillämpas. Under senare år har inga genomgripande förändringar i dessa grundregler, som skall
följas, skett.
Den administrativa delen av var medlems förändringar i spelstandard, dvs. sänkning eller höjning
efter fullgjord golfrond, sker via vårt datasystem GIT och varje medlem ansvarar för att så
sker.(Vid officiell utlyst tävling sker detta via tävlingsledaren)
Hcp-kommitténs kontrollfunktion medför att under året har enskilda medlemmars hcp justeras
utifrån bedömningar av optimal spelstandard som påverkats av exempelvis sjukdom/skada
och/eller längre speluppehåll.
En årlig handicaprevision har utförts av SGF, matematiska beräkningar, där vissa höjningar av
medlemmars hcp har utförts.
Hcp-kommittén har även en tillsynsfunktion och i samverkan med ansvarig banchef se till att
uppsatt banstandard uppnås så att hcp-grundande golfronder kan spelas.
Hcp-kommittén har i år bestått av: Leif Blomberg (sammankallande), Peter Stenberg och Johan
Hillblom.

Idrottskommittén
Idrottskommittén har fortsatt arbetet med organisation och struktur för att på ett effektivt och
roligt sätt jobba vidare med våra ungdomsgrupper från 8 år och uppåt. Vi har i klubben ca 80
barn och ungdomar i organiserad, ledarledd träning
Totalt har vi ca tjugofem ledare som har tränat våra ungdomar. Vinterträningen startade i
november och bestod av 2 pass i veckan på Fyshuset.
2 träningsläger genomfördes ett i Spanien, för våra äldre juniorer på sportlovet samt ett läger i
Burvik för våra yngre juniorer. Träningarna bedrivs 2-3 ggr i veckan från maj till oktober. Varav
ett pass i veckan under hela säsongen är ett teknikpass tillsammans med någon av våra PGA
instruktörer.
Vi har ett fortsatt deltagande på PQ Junior Cup där vi hittar de som börjat känna på tävlings
golf. För de minsta jobbar vi vidare med deras egen tävling, Maxi ICA. Här vill vi ha stort
deltagande och hela tävlingen går hand i hand med vår värdegrund – Spänning, Glädje,
Gemenskap och Utveckling.
Tävling är självklart en stor del av idrottskommitténs mål, vision och drivkraft. 2019 var ett
mycket bra år för Gävle GK.
I årets seriespel spelade våra damer div 1, lyckades bra och får spela Elitserien 2020. Herrarna
gjorde väldigt bra ifrån i Elitserien 2019. Herrarnas ställde upp med ett ungt lag som vi bygger
för framtiden. Även damerna hade ett rekordungt lag med god tillväxt
JSM Klubblag lyckades mycket bra i år och Gävle GK tar silver i Riksfinalen i Spanien, Lumine
Teen Tour är arenan för många av våra juniorer. Här har man tävlat i tre olika klasser Distrikt,
Future och Elit. Gävle GK har representerats på alla nivåer med bra resultat och frekvens.
Vid Riksfinalen för Skandia Cup, som spelas i åldersgrupperna 13-16 år, pojkar och flickor, med
18 deltagare i varje klass representerades Gävle av fler spelare, med 2 vinster som resultat!
När vi inledde 2017 rankades Gävle GK på plats 5 som Juniorklubb. När vi sammanfattar året
låg vi på plats 8
Idrottskommittén
2020-03-02

