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Idén med golfspel i Luleå kom 1955. Gunnar Nordlund från Gammelstad som provat spel på I19:s exercis-
fält i Boden. Gunnar Nordlund sonderade tillsammans med Tage Forsberg möjliga ställen för en golfbana 
i Luleå. Med förenade ansträngningar ”nosade” man fram det nedlagda ålderdomshemmet i Rutvik. I och 
med detta var det dags att samla fler intresserade till en träff i Sjögrens kaffestuga den 25 oktober 1955.  
Genom hörsägen har jag fått fram följande närvarande: Gunnar  Nordlund, Tage Forsberg, Elly Svanberg, 
Bertil Vilén, Barbro Nordlund, Lars Svanberg, Hasse Hansson, Ulf Tideman, Per-Åke Sandström, 
Bengt Forsberg,  Britta Vilén, Tord Forsström, Helge Burén och Karl-Erik Högberg. Man bildade vid 
detta möte en interimstyrelse med Tage Forsberg som ordförande. Till sekreterare valdes Elly Svanberg. 
Övriga medlemmar är inte kända men med säkerhet ingick Gunnar Nordlund. Efter mötet hade alla delta-
gare parkeringsböter på sina bilar men detta hindrade dem inte att förverkliga planerna. 
Den 28 maj 1956 ansökte klubben om inträde i Riksidrottsförbundet. Tvärr godkändes inte klubbens stadgar 
och det krävdes kompletteringar i flera omgångar. I februari 1957 blir klubben äntligen antagen som medlem 
i Riksidrottsförbundet. Den 6 september 1957 blir klubben medlem i Svenska Golfförbundet.

Annexet och det gamla ålderdomshemmet, omkring 1920. An-
nexets fönster är gallerförsedda. Lokalen användes också som 
mentalvårdsanstalt. Lägg märke till poppeln framför huset. Den 
togs bort inför säsongen 2008.

Klubbens ordförande genom åren

Luleå Golfklubb, stiftad den 25 oktober 1955.  

Tage Forsberg (1955-1957), Hans Hedenström (1981-1984), Henrik 
Lindström (1960-1977), Stefan Westermark (1989-1997), Staffan 
Stenudd (1978-1979)

 Assar Lindkvist (1998-2005), Ingvar Nils-
son 2006-2010), Stefan Erkki (2011).

Det första steget

F.v ovan Erik Johansson (1985-1988), Curt 
Pettersson (1958-1959), Yngve Adolfsson 
(1980),

Mats Vikström (2012), Jan Cristensen 
(2013-2014), Magnus Nordlund (2015 -
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1. Klubbhus, 2. Annex, 3. Ladugård, 4. Trösklada, 
5. MHF stugan, 6. Vagnslider, 7. Gamla klubbhu-
set, 8. Redskapsbod, 9. Lada, 10. Stenhage. Vårt 
nuvarande pumphus var en bagarstuga. 

När  Luleå Golfklubb  fick arrendera marken, som omfattade området med nuvarande hålen Renen 1, 2, 3, 8 
och 9, var alltså inte den stora byggnaden tillgänglig.
Bland de många byggnaderna som fanns på området inrättades därför en klubblokal byggnad märkt 7. 1967 
inköptes den stora byggnaden och den som gjorde detta möjligt var Birger Herseus, som betalade 5000:- 
kronor för byggnad och tomt. Klubben har troligtvis inte ersatt familjen Herseus för detta. I all tysthet får nog 
den vackra byggnaden anses vara en gåva. Tyvärr var byggnaden i ett miserabelt skick. Militären hade tagit 
bort alla dörrar och fönster samt spikat igen alla fönster. Dörrarna och fönstren fanns dock kvar på vinden. 
Det blev ett enormt jobb att hitta rätt plats för dessa 40 tal jättestora fönster. Det tog ytterligare 20 år innan 
ekonomin tillät att överhuvud taget börja renovera byggnaden. Under 90 talet har klubbhuset genomgått en 
förvandling till det ståtligaste norr om Stockholm.

Det första klubbhuset (1956 - 1969 )

Tröskladan (4) och vagnslider (6) i bakgrunden. Kut-
tersmycket är Inger Tideman.

7

Sigvard Stenlund från Rutvik var den som skötte ba-
nan från början. Sigvard kör här traktorn. På traktorn 
sitter Håkan Lindström, på flaket fr h Per Holmqvist 
(senare miljökämpe), Mats Holmqvist, Krister War-
menus, Gunnar Olsson.
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Spelaren ovan, utanför klubbhuset och framför nuvarande green Renen 9, är enligt hörsägen en säljare på dåvarande 
NJA. Han skall ha flyttat via Östersund  till utlandet (Belgien). Damen utanför klubbhuset är troligen Barbro Nordlund 
och mannen i vita byxor utanför klubbhuset kan vara Tage Tyrbo.

Tidiga golfbilder från omkring 1970

Förmodligen samma dag (fotograf på banan tillhörde inte  vanligheterna) ser vi Roland Carlsson tillsammans med Jan 
Englund (?) spelar in mot hål 9.
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Henrik Lindströms berättelse om de första 20 åren
Markförvärven
När den nybildade golfklubben i sökandet efter 
ett passande markområde fick kontakt med Emil 
Nordberg i Nederluleå kommun var det en lyck-
lig kombination av skilda intressen som möttes. 
Nederluleå kommun hade just avvecklat verk-
samheten i ålderdomshemmet i Rutvik. Den stora 
byggnaden var uthyrd som mobiliseringsförråd, 
men ladugården och de mindre husen stod tomma. 
För kommunen var det en fördel att få marken 
omskött och någon liten inkomst för arrende. För 
golfklubben var det lyckosamt att få börja med ar-
rende av marken och att kunna etablera golfbanan 
på ett så lämpligt område. Marken är av god be-
skaffenhet, väl kultiverad, hålls fuktig genom sitt 
läge nedanför en skogbeväxt ås och avvattnas ge-
nom den å som flyter genom Rutviksdalen. Senare 
markförvärv är inte av lika god beskaffenhet. Den 
är ändå lämpad för golfbanan. Det är lättare att 
dränera våtmark än att bevattna torr mark. Golf-
banans skönhet och tillgänglighet förstärks  >>> 

genom sluttningen nedanför klubbhuset. Ettans ut-
slag är lätt och mycket vackert. Även utslaget från 
tian är ståtligt. Inramat av vackra tallar och en fin 
horisont i förgrunden. Kommunalnämnden i Ne-
derluleå visade stor vänlighet i relationerna med 
golfklubben. Kommunaldirektören Emil Nord-
berg var en dynamisk person, starkt engagerad i 
utvecklingen av kommunen.
Tiden verkade för golfklubben. Efter samman-
slagningen av kommunerna fördes förhandlingar 
med Fastighetskontoret i Luleå. Hans Svensson 
tillstyrkte ett förslag som innebar att kommunen 
övertog ägorna och hyrde ut dem till golfklub-
ben för ett symboliskt arrende. Förslaget antogs 
av kommunfullmäktige år 1974. Golfklubben 
blev därmed närmast skuldfri, och fick ändå gan-
ska fritt förfoga över marken och byggnaderna. 
Socialnämndens ordförande, Erik Nilsson i Söd-
ra Sunderbyn, ansåg det inte vara emot kommu-
nens intresse att avstå från det ganska obetydliga 
jordbruket och de många byggnader som endast 
krävde underhåll. Kommunalnämndens ordföran-
de, Clausen i Smedsbyn, var också positiv till att 
sälja marken. Skogen undantogs. Styrelsen ville 
köpa en del av skogen bakom klubbhuset, men 
det tillät inte Lantbruksnämnden. När det blev 
möjligt att köpa Blombäcks hemman förhandlade 
styrelsen med Lantbruksnämnden. Odlad jord be-
traktades på den tiden nästan som helig mark. Det 
var en stor framgång när agronom Birger Hedlin 
tillstyrkte markköpet och överlantmätare Bengt 
Brändström tog beslut om avstyckningen. 

Golfbanan
Det var en skara entusiaster som satte igång med 
att bygga de första hålen. Kunskapen om golf var 
inte stor. Den outtröttlige arkitekten och skaparen 
var Gunnar Svanberg. Han skaffade sig kun-
skap om gräs, gödsel, greener, bunkrar, fairways 
och nödvändiga redskap för banans skötsel. År 
1956 var sex hål spelklara. År 1966 var det nio 
hål. Det var en arbetsfylld och trevlig period för 
medlemmarna. De första golfhålen byggdes med 
egna arbetsinsatser. De träd som finns på banan 
planterades av medlemmar. Ladorna behölls och 
med viss möda och uppoffring blev de målade och 
fick nya tak. Gunnar Svanberg hade kontakt med 
banarkitekten Sköld, och fick en del förslag till 
utformning av hålen.  >>>>>>

Kvarnägaren Stenlund i Rutvik blev den för-
ste banskötaren, läromästare och instruktör var 
Gunnar Svanberg. Undan för undan färdigställdes 
nya hål. Utslagen flyttades, en torvbank anlades 
och en dag kunde en hel green rullas ihop till en 
green nummer fyra. Det var spännande när den 
rullades ut och stampades till. Med viss överdrift 
kan det sägas att påföljande dag puttades de första 
bollarna. Intresset för golfklubben växte långsamt. 
Kommunen beviljade inte några större anslag till 
drift och skötsel. Ett värdefullt bidrag fick klub-
ben när Parkförvaltningens folk kom till Rutvik 
och byggde greenerna nummer tre och sex. Gun-
nar Svanberg tillhandahöll modeller i gips. 
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Det stora klubbhuset byggdes på 1800 talet
i Gammelstad som officersbostad. 1901 flyttades 
byggnaden till Rutvik för att bli ålderdomshem för 
understödstagare och invalider inom Nederluleå 
kommun.
Fram till 1947, när den nya socialhjälpslagen till-
kom, var ålderdomshem en del av fattigvården. 
Flera landsbygdskommuner byggde ålderdoms-
hem på befintliga jordbruk. Tanken var att ”hjo-
nen”, som de kallades, skulle få vara kvar i sin in-
vanda bondemiljö. Det visade sig ganska snart att 
den var förfelad. De vårdade ville inte vara kvar 
i jordbruket och det blev allt svårare att rekrytera 
personal för att sköta vård av invalider och senil-
dementa och samtidigt bedriva jordbruk.
Det berättas att “jonen“ smädade överheten 
genom att ge korna namn efter kommunal-
pamparna. 1951 övergavs ålderdomshemmet i 
Rutvik och den stora byggnaden uthyrdes till mi-
litären som mobiliseringsförråd. I annexet fanns 
en  tid Nederluleås första yrkesutbildning. 
När Luleå Golfklubb fick arrendera jordbruksmar-
ken var den stora byggnaden således inte tillgäng-
lig. Klubben inrättade sig i en mindre byggnad, 
nedanför ladugården.   >>>>>>>

Vägföreningen
När bilarna började rulla på den enkla tillfartsvägen blev det oro bland de boende vid vägen. Styrelsen inbjöd 
markägare till klubbhuset och där bildades ”Golfklubbens vägsamfällighet”. Golfklubben erbjöd sig att svara 
för det mesta av vägunderhållet. Markägarna fick tillsätta ordförande. Det visade sig vara en god lösning. 
Trafiken har fungerat utan större störningar och grannsämjan har varit god. Dock förekom det att morgonti-
diga golfare lockade med sig morgontidningen från grannarnas brevlåda. Föga populärt.

Några år senare flyttade militären. Golfklubben 
hade då förvärvat marken och byggt några golfhål. 
Förbindelsen med Nederluleå kommun var goda. 
Klubbmedlemmen Birger Herséus köpte bygg-
naden med tillhörande tomt för klubbens räkning. 
Priset var 5000 kronor. Golfklubben har troligtvis 
inte ersatt familjen Herséus. I all tysthet får nog den 
vackra byggnaden anses vara en gåva. Med stor 
försiktighet började klubben flytta in i byggnaden.  
Taket läckte och det var svårt att finna tegelpannor 
som passade till det befintliga mönstret. Nästan 
varje år togs något nytt rum i bruk. Juniorerna inrät-
tade sovrum i övre planet och övernattade ibland.  
Det talas ofta om hur starka krafter och villiga 
armar byggt golfhål, rullat ihop gräs och an-
lagt greener, planterat träd och så vidare. Något 
bör sägas om damerna som med mindre krav på 
uppmärksamhet fejat, målat, möblerat och ordnat 
med klubbhuset. Militärerna hade tagit bort dörrar 
och spikat igen fönster. Byggnaden var verkligen 
misshandlad. På vinden fanns ett nästan oändligt 
antal fönster och det blev ett stort arbete att finna 
vilka fönster och dörrar som passade till öppning-
arna. 

Ålderdomshemmet som blev ett klubbhus
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6 hålsbana 1956
(Figur 1)
Man kallade den 6 hålsbana trots att det bara fanns 
5 greener. Man utnyttjade en dubbelgreen. Området 
omfattade 13 hektar. Som klubbhus använde man 
alltså byggnaden som ligger vid utslaget Renen 3.
Nuvarande klubbhuset är rektangeln längst upp 
på banskissen. Lada 2 brändes av misstag i sam-
band med gräsbränning någon gång före 1967. 
På skissen ser man också nuvarande pumphus.

7 hålsbana 1960
(Figur 2)
Genom plöjning och insådd av c:a 4 hektar mark 
får man en ny green, nuvarande Renen 7. Ban-
sträckningen ändras och man får en 7 hålsbana 
med 6 greener. Som drivingrange användes ett 
område över 9:ans fairway.

8 hålsbana 1964
(Figur 3)
1964 byggdes ytterligare en green, ungefär där 
Renen 2:s utslag nu ligger och man fick 8 hål och 
ändrad ordningsföljd. Lada 1 (se fig 1) användes 
som maskinhall, men störde inspelet till hål 4/7 
och togs bort. Drivingrangen flyttade till åkern 
utanför banan. De äldre golfarna minns säkert att 
det fanns en bro över över bäcken som byggts för 
att komma till rangen.

På denna bana inträffade en hole in one av det märk-
ligare slaget. Bengt Forsberg står på 3:ans utslag (un-
gefär vid nuvarande 4:e utslaget) med självklar avsikt 
att träffa greenen eftersom det är ett par 3 hål. Men 
Bengt missar målet, träffar i stället green på hål 2 ( se 
banskiss) men inte nog med detta, bollen går i hål, på 
fel green. Klubbens första HIO fick inte Bengt räkna.

Banans utveckling från 6 till 27
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9 hålsbana I 1966
(Figur 4)
Luleås första 9 håls bana.
1964 inköptes Blombäcks hem-
man och man startade med att 
bygga de nuvarande, Renens 4:
e, 5:e och 6:e greenerna. 1966 
var man klara att spela på 5:an 
och 6:ans greener, man slipper 
nu spela på dubbelgreen. Lägg 
märke till hur man spelade in på 
nuvarande hål 5:s green. 
Trots detta är banan ganska hop-
trängd. Avsikten är att få bort hål 
6 (Fig 3). Trots efterforskningar 
kan ingen minnas i vilken ord-
ning hålen spelades.

9 hålsbana II
(Figur 5)
4:e hålets green låg på sank mark och det tog till 1971-72 innan man kunde ta den slutgiltiga 9-hålsbanan i 
besittning. Fram till 1988 var detta bansträckningen. Drivingrangen var i princip lika med nuvarande Renen 
1. Samtidigt införes 1972 enligt dåvarande banchefen Alfons Palm för första gången alternativa utslag för 
18 hål.
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Förändrad sträckning hål 1-9
Under och efter utbyggnaden (omkring 1988) av den nya bandelen (Björnen) ändrades sträckningen på hå-
len 1, 3, 5, 6 och 9 på Renen. 2003 flyttades tee på hål 3 åter till ursprungsplatsen enligt Fig.5

18 hål 1988
Efter en lång utbyggnadsperiod (1980-1987) kunde vi 1988 för första gången spela på 18 hål. En historisk 
händelse. Då världens nordligaste 18 hålsbana.
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Golfens pionjärer 
Trevlig samvaro gynnade säkert golfen och golfbanans utveckling i starten.

En bild från 1965 visar en midsommarträff med rökt 
lax i det gamla klubbhuset (se sid 5). Övre bilden fr 
v: Mary Stenudd, Gunnar Svanberg, Martha Askenby, 
Per-Åke Sandström, Per-Håkan Sandström, Brita Vi-
lén, Bertil Vilén, Dette Sandström, Arne Askenby, Elly 
Svanberg, Bengt Forsberg.
Undre bilden fr v: Inger Lewin, P-O Tideman, Dette 
Sandström, Arne Askenby, Elly Svanberg, Bengt 
Forsberg, Ulf Nyberg, Marianne Nyberg, okänd, Mary 
Stenudd, Gunnar Svanberg.

Övre raden fr v: Olof Molander, Brita Vilén, Curt Petters-
son, Birgitta Rondahl, Ulf Nyberg, Lille-Bil Pettersson, 
Bengt Forsberg, Gunnar Nordlund. Mellanraden: Bertil 
Vilén, Helge Burén, Marianne Nyberg, Henrik Lind-
ström, Barbro Nordlund, Barbro Molander, Bo Rondahl, 
Ann-Mari Lindström, Per-Åke Sandström. Sittande fr v: 
Karl-Erik Högberg, Ella Burén, Dette Sandström, Else 
Högberg, Eva Burström, Gustav Burström.

Maskeradträff på tidigt 60-tal.

Klädsel: Kavaj + putter och boll 
Den 19 oktober 1956 inbjöd klubben till supé på 
Gästgården i Gammelstad. Supébiljett 10:- kro-
nor. Klädsel Kavaj + putter och boll.

I det tidiga klubbhuset fanns också en öppen 
spis. Elly Svanberg poserar.

Foto:
Stig 
Stenudd
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1955
Årsavgift 75 kronor

År från år - 50-talet

1956
Årsavgift 75 kronor
Man kallade den 6 hålsbana trots att det bara finns 
5 greener. Man utnyttjade en dubbelgreen. Områ-
det omfattade 13 hektar. Som klubbhus använde 
man byggnaden som ligger vid utslaget Renen 
3. Nuvarande klubbhuset är rektangeln längst 
upp på banskissen. Lada 2 brändes av misstag 
i samband med gräsbränning någon gång före 
1967. På skissen ser man också nuvarande pump-
hus. (Figur 1)

1957
Svenska Golfförbundets resetränare Arthur 
Lester och Roy Hallman, besökte 1957 till 1959  
klubbarna i Norrbotten. 
Klubben till delades av Svenska Golfförbundet en 
golfbag.

Arthur Lester instruerar Gunnar Svanberg   

1958
Revisorerna Bertil Salander och Ture Lalander 
föreslår att årets överskott kr 79:20 utjämnas mot 
föregående års underskott. 

Medlemsmatrikel 1958/1959
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Verksamhetsberättelse 1958 och verksamhet 1959

Klubbens första banskiss
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1961
Medlemsantalet oförändrat 51.
Under året har spelet bedrivits på 7 hål. Några 
nybyggnader eller ändringar av banan har ej 
gjorts. Detta beror på att ett nytt banförslag upp-
rättats av banarkitekt Nils Sköld och som syftar 
till att få en riktig 9 håls bana. 
I klubbhuset har under året ej utförts några större 
arbeten på grund av bristen på pengar. 
Hans Alfredsson, Povel Ramel, Martin Ljung, 
Gunver Bergkvist, Beppo Gräsman och Adolf 
”Dolle” Olofsson gästar under året Luleå Golf-
klubb.

1960
Medlemsantal 51.
Genom plöjning och insådd av c:a 4 hektar mark 
får man en ny green, nuvarande Renen 7. Ban-
sträckningen ändras och man får en 7 hålsbana 
med 6 greener. För att erhålla 9 hål har hål 3 och 4 
spelats 2 gånger. (Figur 2)

Som drivingrange användes ett område över 9:ans 
fairway.
Fairways har liksom förr om åren blivit allt bättre 
enbart genom klippningen, men stenarna går hårt åt 
klipparen som i vinter reparerats för 1 000 kronor. 
Under året har klubben inköpt en greenklippare. I 
Norrlandsmästerskapen placerade sig Jan Nord-
lund på 19:e plats.  Klubben har liksom förr om 
åren haft förmånen att ha Signar Stenlund som an-
ställd banarbetare. 

1962
Diskuterades markfrågan. Henrik Lindström re-
dogjorde för planerna att förvärva mer mark och 
om de underhandlingar som pågår med Nederluleå 
Kommun om köp av mark. 
Beslöts att kontakt skall tas med Piteå och Boden 
angående tränarfrågan. K-E Högberg lovade att 
försöka få tag i en tränare från England genom den 
engelska ambassaden. 
Under året började Kevin Flannery sin tränings-
verksamhet i Luleå, Boden och Piteå. En vecka i 
varje klubb. Fortsatte även 1963, 1964 och 1965. 
1964 var lektionspriset 7 kronor för 30 minuter. 
Martin Ljung, Gunver Bergqvist  och Ove 
Törnqvist gästar Luleå Golfklubb.

Peter Lyons demonstrerar swingen för Henrik Lind-
ström och Louis Amén.

År från år - 60-talet

Elly och Gunnar Svanberg profiler och grundare av 
Luleå Golfklubb. 
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1963 
Medlemsavgift senior 150 kronor.
Antalet medlemmar 80, varav 3 non residents.
Styrelsen undertecknar köpekontrakt med Neder-
luleå kommun och Joel Blombäck. Totala arealen 
är cirka 40 hektar och priset 1 000 kronor per hek-
tar. Total kostnad 35 000 kronor. Vägförening bil-
das. Föreningen arbetar för att få vägen till golfba-
nan iordningsställd. Golfklubbens andel är 20% av 
sommarunderhållet och 5% av vinterunderhållet.  
Kevin Flannerys andra säsong som tränare visar 
ett ökat intresse för golfundervisning. Möjligheten 
till golflektioner har dock inte utnyttjats till fullo, 
varför klubben nödgats subventionera tränarverk-
samheten. Styrelsen anser emellertid  att tillgång 
till tränare är nödvändig varför beslut fattats om 
anställning av Kevin Flannery även nästa säsong. 
Vid Norrlandsmästerskapen placerade sig P-O 
Tideman på 2:a plats. P-O Tideman blev också 
distriktsmästare. 
Martin Ljung och Gunver Bergkvist gästar 
återigen Luleå Golfklubb.

1964
Medlemsantal 85
Årsavgift senior 250 kronor. Arbetet med banans 
utbyggnad fortsätter och ytterligare ett hål har 
kunnat tas i bruk. Dessutom har arbetet med byg-
gandet av tre nya hål på det av klubben förvärvade 
Blombäckska hemmanet påbörjats. 
P-O Tideman har även detta år på främmande ba-
nor framgångsrikt försvarat klubbens färger. Trä-
nare Kevin Flannery. 
Styrelsen redovisar anslag från Svenska Handels-
kammaren 2 000 kronor och från Luleå stad 1 000 
kronor. Årets omsättning 32 917 kronor. Martin 
Ljung gästar Luleå Golfklubb.

1965
Medlemsantalet 103. 
Styrelsen föreslår att en damsektion instiftas inom 
klubben. 
Hösten 1965 var läget för byggandet av 9 hålsba-
nan följande. 
Hål 1: Greenen färdigställd och insådd i juli 1965. 
Hål 2: Plöjd och harvad. Greenen ej påbörjad. Hål 
3: Greenen färdigställd och insådd i juli 1965. Fair-
way mellan bäcken och green sådd 1965. Täckdik-
ning och skogsröjning återstår. Hål 4 och 5: Hålen 
helt klara och insådda 1965. Hål 6: I ursprungligt 
skick. Hål 7: Ombyggnad av green förberedd. Hål 
8 och 9: I ursprungligt skick. >>>>>>

>> Bidragsgivare vid utbyggnaden till 9 hål var: 
A.Johnsson & Co, Norrbottens Träförädling, Bil 
& Traktor, Bergendahl & Höckert, Philipssons 
Automobil AB, Öberg & Co AB, Lars och Gunnar 
Svanberg. Samtliga bidrog med 5 000 kronor. 
Kevin Flannery har fungerat som tränare i Piteå, 
Boden och Luleå under året men är ej kontrakte-
rad för nästa säsong. 
Årets omsättning 36106 kronor. Per-Gunnar 
Heedman en idrottsprofil i Luleå på 1950 talet 
gästar Luleå Golfklubb.

1966
Medlemsantalet 115
Utbyggnaden till 9 hål är nu klar. Men det är en 
bra bit innan vi får den nuvarande Renen. 4:e hå-
lets green låg på sank mark och det tog till 1971-
72 innan man kunde ta den slutgiltiga 9-hålsbanan 
i besittning.
Förelåg en förfrågan från Bodens GK om vårt in-
tresse för bildande av ett norrbottniskt distrikts-
förbund för golf. Styrelsen konstaterade att sam-
arbetet mellan klubbarna löper väl och att det för 
ögonblicket knappast finns skäl att skapa ytter-
ligare en instans. Styrelsen tyckte dessutom att 
Norrlandsmästerskapet överlevt sig själv. Beslöts 
att klubben under vinterhalvåret 1966-1967 bör 
försöka producera en matrikel. 
Klubben beviljas AMS medel på 75 000 kronor för 
banutbyggnaden. Av detta var hälften stadsbidrag. 
Klubbens kostnad blir därmed 37 500 kronor. Ti-
digare skuld är 25 000 kronor varför klubben vid 
årets slut beräknas ha en skuld på 70 000 kronor. 
Henrik Lindström och Gunnar Svanberg står 
som borgesmän. Beslutades att inte ordna det bil-
lotteri som årsmötet föreslagit. 
En överenskommelse med Nederluleå kommun 
ger möjlighet att förvärva ålderdomshemmet med 
ekonomibyggnader någon gång under 1967. Årets 
omsättning 38 168 kronor. 
Peter Lyons har under året fungerat som tränare i 
Luleå och Piteå. 
Liv Wollin-Forsell och P-G Heedman gästar Lu-
leå Golfklubb.

Det kom ett skrivelse ...
från Piteå Golfklubb som berättade att en med-
lem från Luleå GK vittjat det nät som klubben 
lagt ut i ett vattenhinder för att kunna återanvän-
da islagna golfbollar. Piteå GK ville att medlem-
men skulle identifieras och bollarna återföras till 
Piteå.
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1967
Medlemsantalet 122
Utplacering av papperskorgar har gett gott resul-
tat. Klubben köpte 300 rangebollar inför årets 
säsong. Tyvärr finns endast 100 kvar, de res-
terande har stulits. Inkomsten av drivingrangen 
uppgick till 371 kronor. Klubbkommitten kommer 
att hålla klubbhuset öppet för inomhusträning hela 
vintern.
Matrikelarbetet diskuterades. En grupp valdes att 
med det snaraste igångsätta arbetet så att matrikeln 
kan utkomma under säsongens första del. Framta-
gandet av matrikel lades på is, för att tas upp på 
nytt under hösten. Arbetet med matrikeln tas upp 
igen !!!
Framfördes förslag om någon form av sponsorship 
för hål, greener eller motsvarande. Inbjudes Luleå 
stads idrottsnämnd att besöka golfbanan den 22 
augusti.  
Gamla ladugården bör rivas för att spelet skall 
kunna påbörjas på nya första hålet. Gunnar Svan-
berg hoppas att detta skall kunna ske med hjälp av 
medlemmarna. P-O Tideman vinner Norrlands-
mästerskapet. Årets omsättning 37 632 kronor.
Under året har Derek Smith fungerat som tränare 
i Luleå och Piteå. 

Svenska Golfförbundets styrelse föreslår 
detta år att namnet greenkeeper ändras till 
golfbaneföreståndare ?!

1968
Medlemsantalet 143
Passiva medlemmar inbjudes till spel på 
banan. Klubben använder fortfarande det gamla/
lilla klubbhuset och styrelsen menade att ”ålder-
domshemmet skall användas för golfaktiviteter till 
övervägande del och byggas ut i en takt som vi 
orkar med”. Reverslån på 1000 kronor införes.
Nederluleå kommun godkänner köp av ålderdoms-
hemmet med mera för 5 000 kronor. Klubbmed-
lemmen Birger Herséus köpte byggnaden med 
tillhörande tomt för klubbens räkning. Golfklub-
ben har troligtvis inte ersatt familjen Herséus. I all 
tysthet får nog den vackra byggnaden anses vara 
en gåva.  >>>>>>

1969
Medlemsantalet 160
Damkommitten städar och målar upp ålderdoms-
hemmet och blir därmed vårt nuvarande klubb-
hus. 
Beslutades att gamla ladugården iordningsställs 
som vagnbod. Anbud från Öberg & Co lyder på  
5 100 kronor. Klubbens kostnad blir 1 700 kronor. 
Resten finansieras genom bidrag från goda givare 
???! Beslöts att damutslagen skall ses över och 
ges samma standard som herrutslagen. 
Diskussionen om en gemensam matrikel med Bo-
den och Piteås golfklubbar som planerats i flera år 
bedöms nu som ogenomförbar. 
Klubben erbjuder Luleå stad att köpa klubbens 
fastighet och anläggningen. 
Skulderna uppgår den 22 oktober till 200 000 
kronor. Årets omsättning 80 363 kronor. Årsmö-
tet detta år gästades av Göran Zachrisson som 
berättade om golf och visade film. Supé efteråt 
kostade 20 kronor. Även detta år har Derek Smith 
fungerat som tränare. 

> Tillsattes en arbetskommitte av ”kommungub-
barna” Emil Norberg och Häggqvist tillsammans 
med klubbens Birger Herseus att utreda klubb-
husfrågan, det vill säga hur det stora ålderdoms-
hemmet skulle kunna byggas om. Tanken fram-
skymtar att även aktiviteter utanför golfen var 
tänkbara. Årets omsättning 44 872 kronor.
Derek Smith har fungerat som tränare. 

Göran Zachrisson gästade årsmötet 1969
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Klubbmärket

Povel Ramels Knäppupp revy turnerade på 60-talet flera gånger i Luleå. Revymedlemmarna var flitiga gäster 
på Luleå Golfklubb under denna tid.

Ovan: Hans Alfredsson, Martin Ljung och Ove Thörn-
qvist. Martin Ljung var flitig gäst på 1960 talet.

Liv Wollin (-Forsell) och Per-Gunnar (PG) Heedman 
besöker Luleå GK på 60 talet. Liv SM 10 ggr och 
utsedd till Årets golfare 1966 och 1968. PG allround 
idrottsman. En kändis som besökt Rutvik är Lars Ekborg. Här spelar 

han med P-O Tideman (på tee).

Kändisar som greenfee gäster

Knäppupp artister på golfbanan Gunver Bergkvist, 
Povel Ramel och Lars Ekborg.

Per-Olov Tideman berättar
Elly och Gunnar Svanberg visste att jag var duktig på att teckna 
och bad mig 1963-64 att göra ett förslag till klubbmärke för Luleå 
GK. De ville ha ett annorlunda märke, ej typ sköldmärke.
Efter mycket funderande ritade jag fyra förslag i olika färger och 
former. Vid en middag hos Elly och Gunnar på Smedjegatan där 
även Lilian och Lars Svanberg, Barbro och Gunnar Nordlund samt 
Inger och jag var inbjudna, skulle förslagen granskas.
Efter röstning förkunnade Gunnar att äntligen hade Luleå GK fått 
ett eget klubbmärke. Om Gunnar förankrade beslutet hos ordfö-
rande och styrelse, vet jag inte, men det förefaller väl troligt ? 
Vad färgerna beträffar skall sköldens färg vara vinröd och kransen 
guldfärgad. Svensk Golf gjorde på 70-talet en läsarundersökning 
angående Sveriges snyggaste Klubbmärke. Lidingö ansågs vack-
rast, men Luleås var bland de ”top tio”. 
Fotnot: 
P-O Tideman är också arkitekten bakom  
Björnens 9 hålsbana.Övriga arkitekter: 
Renen: Nils Sköld. Hermelinen: Björn 
Eriksson



18 Luleå Golfklubbs historik - av Jerry Grahn

1970
Medlemsantal 138
Klubben introducerar en golftävling med namnet 
”Midnight Sun Cup”. 
Tränaren Derek Smith har det bekymmersamt 
med en alltför liten verksamhet. Orsaken till detta 
diskuterades varvid det konstaterades att tränaren 
tycks ha svårt att nå kontakt med medlemmarna. 
P-O Tideman beviljades ett reseanslag på 500 
kronor för deltagande i SM 1970 på Lidingö. 
Förhandlingarna med Luleå stad angående för-
säljning av golfklubbens anläggningar fortsätter. 
Årets omsättning 75 427 kronor.
Årsmötet avslutades med middag bestående av 
drink, mördegsbottnar med gubbröra, räkor och 
musslor. Rostbiff med helstekt lök och råstekt po-
tatis, sallad, vin och kaffe. Kostnad 35 kronor. 

1971
Medlemsantal 150
Detta år tas den nuvarande sträckningen på Renen 
i bruk, hål 4 har varit den stora utmaningen med 
enormt sank mark.
Golfklubben anhåller om att få träningstid i det 
sk fotbollstältet. Beslutades att Alfons Palm och 
Hans Karlsson skulle representera Luleå GK vid 
inledande sammanträde angående samarbete mel-
lan golfklubbarna Luleå, Piteå, Boden och Skel-
lefteå. Första bingokvällen gav ett överskott på 
4 814 kronor och det goda resultatet gjorde att 
klubben planerad två ytterligare omgångar bingo. 
P-O Tideman spelar SM i Örebro och blir fyra i 
Norrlands- mästerskapet, Inger Tideman blir 2:
a i Norrlandsmästerskapet.. En onormalt hög te-
lefonräkning (rikssamtal) har inkommit till kas-
sören. Kassören utsågs att undersöka förhållandet.  
Beslutades att söka bidrag hos Statens Naturvårds-
verk för ombyggnad av klubbhuset. 
För range bollar tog klubben 2 kronor för 25 bol-
lar. Intäkt i form av medlemsavgifter 24 814 kro-
nor. Årets omsättning 69 814 kronor.
P-O Tideman har fungerat som tränare.

1972
Medlemsantal 148
Beslutades att installera bevattning på 9:ans green 
till en beräknad kostnad av 1 000 kronor. 
Alfons Palm visade ett system för märkning av 
greenfee spelare. Beslutades att införa systemet 
nästa säsong. Diskuterades också olika alternativ 
att märka klubbens egna spelare. 
Beslutades att förbättra nätet vid 7:ans tee mot 
Blombäcks tomt samt att förlänga nätet så att det 
även skyddar mot bollar från 6:ans tee. Medlem-
men i Högbo GK, C-G Svedlund som under en tid 
spelat avgiftsfritt på banan skall avkrävas månads-
greenfee för den tid han spelat. Beslutades att non 
resident medlemmar skall erlägga greenfee vid 
spel på banan. Intäkt i form av medlemsavgifter 
25769 kronor. Årets omsättning 81 655 kronor.
Beslutades att anlita Bengt-Åke Sundberg som 
tränare.

Alfons Palm

År från år - 70-talet

1973
Medlemsantal 185
Tävlingsverksamheten har varit intensiv med stort 
antal deltagare i de flesta tävlingar. Den 20 maj 
spelades årets första tävling. 
Genom tillkomsten av Norrbottens Golfförbund 
som bildades detta år har förutsättningar skapats 
för en bättre samordning mellan klubbarnas täv-
lingsverksamhet. 
En dag per vecka har ägnats åt juniorträning. Detta 
har medfört förbättrad kvalité på juniorernas spel 
och juniorerna är den grupp av spelare som bäst 
iakttager golfetiketten och är kunnigast i regler. 
Bengt-Åke Sundberg har varit tränare under 
året. 
Viss uppsnyggning av klubbhuset har genomförts, 
bland annat har duschkabiner installerats. 
Ett konkret förslag angående försäljningen av 
klubbens fastigheter till Luleå kommun är att vän-
ta inom den närmaste tiden. 
Beslutades att avgifter för rangebollar om 30 
stycken skall vara 3 kronor. 
På förekommen anledning meddelade ordförande 
att hastighets maximering till 30 km/tim skall gälla 
på infartsvägen till klubbhuset. Vidare påpekades 
att vid 6:e och 9:e hålen där markägarna nyligen 
sått sina åkrar golfklubbens medlemmar ej äger 
rätt att leta bollar på åkrarna. Medlemsavgift 1973 
275 kronor. Greenfeeavgift vardag 15 kronor, lör-
dag-söndag 20 kronor. Klubben ansöker om att få 
arrangera Norrlandsmästerskapen 1975.
Norrbottens Golfförbund bildas.
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1974
Medlemsantal 193
Konstaterades att det 1975 är 20 år sedan klubben 
bildades. Beslutades att märkning av egna med-
lemmar ej skall ske, men att greenfee markering 
om möjligt skall införas vid säsongens början. Dis-
kuterades behovet av ett nytt tak på klubbhuset, då 
det torde vara rimligast att även fortsättningsvis 
behålla huset som klubbhus. Beslutades att bilda 
en matrikelkommitté. Till styrelsens kännedom 
har kommit att det förekommit upprepade stölder 
av mellanöl och att denna försäljning till och med 
går med förlust.  
Beslutades inköpa en greenklippare á 33 000 kro-
nor, och en toppdressingmaskin á 9 000 kronor. 
Luleå kommun förvärvar golfklubbens mark för 
300 000 kronor. Klubben får tomträttsavtal.
En medlem önskar nedsättning av medlemsavgift 
på grund av husbygge. Styrelsen beslutade att icke 
medgiva detta. Klubben anställer Rickard Bayliss 
som tränare från den 1 april till den 30 september. 
Lektionspris 17 kronor per 25 minuterslektion. 
Styrelsen informerade om att betalningsmoralen 
för rangebollar ej var den bästa. Många bollhinkar 
förbrukas utan att betalning inflyter.
Alvar Rönnbäck anställs som banskötare.

Patrik Stöckels kort som var rosa. Detta kort krävdes 
för att en junior skulle få spela ensam på banan. 1974 
krävdes att juniorer måste ha sällskap av en senior för 
att få gå ut på banan.

1975
Medlemsantal 238
Gunnar Svanberg informerade om en eventuell 
utbyggnad till 18 hål och demonstrerade en ban-
skiss. Gunnar fick uppdraget att arbeta vidare på 
detta samt försöka få fram markpriser av berörda 
markägare. 
Klubben har under året anordnat Norrlandsmäster-
skapen. Rickard Bayliss träning av våra juniorer 
gav utdelning. P-O Tideman, blev Norrlandsmäs-
tare seniorer och Bengt Ericsson Norrlandsmäs-
tare juniorer. Klubben firade 20-årsjubileum och 
matrikelkommitten presenterade klubbens andra 
medlemsmatrikel.
Uppdrogs åt Per-Eric Ericsson, Arne Askenby 
och Henrik Lindström att undersöka kostnader-
na för anskaffande av flaggstång. Meddelades att 
kostnaden för en flaggstång var ca 2000 kronor.  
Beslutades att medlemsbrickan skall bäras synlig 
på bagen vid spel på banan. Staffan Stenudd hade 
till styrelsen och årsmötet inkommit med förslaget 
att banchef, TK:s ordförande samt sekreteraren 
skulle erhålla fri avgift för sig och sin familj. Sty-
relsen beslöt tillstyrka skrivelsen. I medlemsavgif-
ter inflöt 58 365 kronor.

P-O Tideman och Bengt Ericsson, blir norrlandsmäs-
tare för senioerer respektive juniorer 1975. Bilden 
visar Bengt med med syster Åsa. 

Klubben får träningstid i ”fotbollstältet” på Skogs-
vallen. På bilden instruerar John Cockin, Gunnar 
Nyman.
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1976
Medlemsantal 260
Omständigheter gör att matrikeln försenats. Be-
räknas vara klar till årsmötet i april 1977. 
Informerades om markförvärvsfrågan varvid 
framkom att man i stort sett är överens med be-
rörda markägare om pris och betalningssätt. Be-
slutades att fullfölja köpen så snart som möjligt. 
Medlemsavgifter 76 160 kronor. Årets omsättning 
141 421 kronor.
Under året har Nils Abrahamsson varit anställd 
som instruktör. Han har även haft hand om dri-
vingrange och shop. Framtida tränaranställning 
diskuterades livligt. Många var emot att anställa 
en tränare 1977. Beslutades att förhandla med Nils 
Abrahamsson om fortsatt tränaranställning 1977. 

1977
Medlemsantal 267
Leslie Stewarts första år som instruktör med 
ansvar för range och shop har varit till al-
las belåtenhet. Medlemstillväxten sker alltför 
långsamt. Roland Carlsson, startar Rutviks Al-
lehanda med 1 handskriven sida. 
Ansvariga för banan Alfons Palm, Jörgen Gid-
lund, Hans Brännberg, Assar Olofsson, Benny 
Eriksson, Roger Eriksson. 
Tävlingsansvariga Sven Sundkvist, Gunnar 
Nyman, Mats Vikström, Roger Nilsson, Leif 
Adolfsson. 
TK:s ordförande Sven Sundkvist startar Lule-
veckan. Sven Tumba och Bob Byman besöker 
klubben.                                              

1978
Medlemsantal 279
För att nå vårt mål av 500 medlemmar för att kun-
na skapa världens nordligaste 18 hålsbana måste 
medlemsrekryteringen aktiveras under de kom-
mande åren. 
Oaktat det karga klimatet, har banan kunnat hållas 
i gott skick tack vare Alvar Rönnbäcks kunnan-
de och idoghet. Valla Bergström med sonhustru 
Yvonne övertar klubbhusserveringen efter famil-
jen Revholm. Medlemsavgifter 90 455 kronor. 
Årsomsättning 152 932 kronor. Vår meste ordfö-
rande Henrik Lindström överlämnar ordförande-
klubban till Staffan Stenudd.

1979
Antal medlemmar cirka 350
Mona Cederlund anmärkte på juniorträningen 
under året. Hon jämförde med andra klubbar och 
ansåg att vår ej var till belåtenhet. Beslutades att 
se över detta till nästa säsong.
Nytt! Tävlingskommitten svarar för hålbyten och 
bankommitten får även ansvaret för byggnader-
nas drift samt eventuella sammankomster. 80 nya 
medlemmar, medan 40 slutade. 
AMS jobb på banan och i klubbhuset har slagit 
väl ut. Leslie arbetar 2 dagar i veckan i Piteå. En 
arbetsgrupp (Staffan Stenudd, Per-Eric Erics-
son, Yngve Adolfsson och Alfons Palm) tillsat-
tes för att förbereda inköp av mark för utbyggnad 
till 18 hål. Under våren har det blivit klart med de 
markförvärv som erfordras för utbyggnad till 18 
hål. Avvägnings –och mätningsarbeten har redan 
påbörjats och förhoppningsvis är banskisser klara 
kommande vinter. Om medlemstillströmning-
en  underlag för att kunna påbörja en utbyggnad 
1981. 
Den 6 juni gjorde Sven Tumba strålande reklam 
för golfen genom en uppvisning på vår golfklubb. 
På kvällen Inbjöd NVGF till fest i nybyggda 
Nordkalottcenter med Tumba med fru och John 
Cockin som underhållare. Dans och supé för 75:-. 
Medlemsavgift kommande år föreslås till 800 kro-
nor. Årsavgifterna inbringar 110 000 kronor.

Leslie Stewart med familj 1977.  
Leslie, Lynna, Gary, Joanna.

Klubbens andra Medlems-
matrikel 1975,
Den första är från 1959.
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Tumba i högform besöker  
Luleå  1977 th ovan och 1979 
tv (ovan). 

Gratulerar Ove Kraft till en HIO 
(th). Spexar med Jan Östling (tv).
Underhåller alla under festmiddag 
i Nordkalotthotellet (nedan)

Han fick möta en hel del hinder och motstånd 
på vägen. Men Tumba hade inga fördomar. ”En 
idrott kan aldrig vara snobbig. Det är bara ”svan-
sen” som är det. Men när folk såg att Tumba som 
var hockeylirare tyckte att golf var en bra grej, då 
fick de nog för sig att det var så”. På 1950-talet 
spelade han även allsvensk fotboll i Djurgårdens 
IF och det finns en mycket klassisk historia om 
Tumba och hans match mot Malmö FF 1953. I för-
sta halvlek blev hockeyspelaren pikad av Malmö-
spelarna, men så blev Tumba varm i kläderna och 
när han satte sin tredje strut sprang han ikapp Mal-
möförsvararen Sven Hjertsson och sa: -”Kul spel 
det här. Var det fotboll det hette?”. 

Det var Sven Tumba introducerade golfen på allvar i Sverige
Efter en framgångsrik karriär inom ishockeyn  
blev golfen hans nya kelgris. ”Jag ville inte lägga 
av för att sedan sitta på läktaren. I golfen hittade 
jag moment från hockeyn och fotbollen. En dri-
ver i golf kan liknas vid ett slagskott i hockey. Att 
sänka en putt är som att göra en tunnel i fotboll. 
Jag upptäckte att det var kanonroligt”. Svensk golf 
har mycket att tacka Sven Tumba för, vilket man 
också gjorde när Svenska Golfförbundet fyllde 
100 år 2004. Då utarbetades en unik rankinglista 
över de personer som betytt allra mest för utveck-
lingen av svensk golfsport genom åren. Namnet 
Sven Tumba placerades överst på listan.
                                                                   >>>>>
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Uppvisningsspel 1977, Sven Tumba tillsammans med världsstjärnan Bob Byman, USA. Bob 
vann detta år Scandinavian Enterprice Open på Stockholms Golfklubb.

Klubbens egna stjärnor P-O Tideman och Leslie  
Stewart var med och visade sina talanger

1979 fick också amatörerna Mona Cederlund, Leif Adolfsson och 
Mats Granberg vara med.

1979 var Sven Tumba ånyo på besök
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Hans Bergman
Greger Gunnerlöv
Håkan Karlsson
Bo Lindmark
Christer Nyberg
Göran Sundbom
Ove Danielsson
Björn Gustafsson
Sven-Erik Larsson
Sigvard Lindfors
Jan Radqvist
Erik Thurfjell
Lennart Erixson
Kurt Hansson
Kurt Lind

Stefan Lindholm
Arne Renberg
Tommy Thurfjell
Crister Garberg
Staffan Hansson
Lennart Lind
Ulf Lindholm
Esa Ruonala
Göran Wallo
Jerry Grahn
Tomas Hedberg
Sven-Erik Lind
Rikard Lundberg
Lennart Sjögren
Stefan Westermark

Staffan Gunell
Hans Hedenström
Ove Lindberg
Tomas Nilsson
Evert Strandberg
Bengt Wikström
FRI IDROTT
Bo Brandefors
Ingemar Nyman
HANDBOLL
Leif Ekberg
Helge Hörtin
Per-Eric Ericsson

BOWLING
Fredrik Nilsson
Roland Segerlund
Sven Sundqvist
Jan Söderholm

FOTBOLL FOTBOLL FOTBOLL

BORDTENNIS
Roger Sundqvist
Lena Wallgren 
-Ternholt
Jan Ternholt

SKYTTE
Jan Sjöberg

TENNIS
Gösta Krämer
STYRKELYFT
Leif Stenudd

1963 fanns Torbjörn ”Tobba” Strandberg, IFK Luleå, med  i medlemsförteckningen men försvann ganska 
omgående. 1965 blev hockeyspelaren Bo Juhlin och fotbollsmålvakten i IFK Luleå Staffan Stenudd med-
lemmar. 1970 börjar Pär Andersson duktig bordtennisspelare att spela golf. 1975 svingar Hans ”Hånka” 
Holmqvist för första gången golfklubban. Även han duktig hockeyspelare i IFK Luleå. 1976 är det Mats 
Granbergs tur att bli medlem. Mats duktig fotbollspelare i IFK Luleå och länslaget. Efter detta ökar antalet 
lirare enormt och 1994 finns följande som medlemmar i klubben:

Det tog lång tid, men nu börjar fler med annan idrottsbakgrund dyka upp i 
Luleå Golfklubb. 

Uppdämt behov 
En episod som jag minns inträffade i början på 80-talet. Det började bli aktuellt för utbyggnad till ytterligare 
9 hål, för att få en 18-hålsbana. Vi i styrelsen var införstådda med att för en utbyggnad måste tillkomma fler 
medlemmar. För detta ändamål skulle vi ha en golfuppvisning på Skogsvallen i samband med en match med 
IFK Luleå. Leslie och några ungdomar stod för uppvisningen i halvlek. På den tiden var det mycket folk på 
fotbollsmatcherna, med andra ord publiken fanns runt hela planen. Lesley avslutade med att från mittcirkeln 
slå några slag ÖVER publiken och in på jordplanen. För mig som ganska ”grön” golfare verkade detta gan-
ska våghalsigt.
Så bra förberett var det inte, så strax före uppvisningen fick jag veta att jag skulle svara för presentationen. 
Detta var inte bra - för mina golfkunskaper var som sagt inte tillräckliga. Hur det gick har jag glömt - men 
särskilt bra var det nog inte.  
Men nu fram till det märkliga. Jag hade på egen hand kopierat upp en liten handledning  i A3 format med 
lite uppgifter om golfklubben. Ställde mig utanför arenan för att dela ut stencilen när publiken vällde ut efter 
matchen. Hade inga större förhoppningar att någon skulle vara intresserad av golf. Men döm om min förvå-
ning när publiken nästan slet papperet ur min hand. Flera korsade publikmassan för att komma åt mig där 
jag stod och fördelade bladet. Alla blad tog slut  och kontentan av upplevelsen var tydlig - det fanns många, 
många som var intresserade av golf. Men precis som för alla är golftröskeln stor. För de flesta i publiken var 
golf något man kände till - men att spela föresvävade få eller ingen. Det märktes tydligt att det fanns ett stort 
uppdämt behov.
Jerry Grahn
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Klubbhusområdet 1960 
Idag står du på samma plats som spelaren ovan 
(1960) när du har ett kort inspel på Renen 9. Pop-
peln längst upp till höger på bilderna stod mellan 
nuvarande puttingreen och 9:ans green. 

Huset till vänster i bakgrunden låg ungefär där 
nuvarande shop ligger. Huset brändes ned, med 
klubbens goda minne, 1979.

Klubbhusområdet 1970

Klubbhusområdet 2008.
Detta år tog man bort den 100-åriga poppeln.
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Midsommarfestligheter på 70-talet

Surströmmingsfest
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1985 anordnade Lena och Ingrid Persson, som då skötte restaurangen, en midsommarfest som gått till 
historien som den trevligaste fest som någonsin förekommit på golfklubben.

Även detta år fanns Gunnar Svanbergs halstrade fisk på 
bordet. Gunnar th.
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1981
Medlemsantal 471
Utbyggnaden till 18 hål är i full gång. Under vår-
vintern avverkades skog på de nya nio hålen med 
egen personal. Styrelsen har inlämnat en ansökan 
till Luleå kommun med hemställan om att kom-
munen skall åtaga sig utbyggnaden av golfbanan. 
Kostnad: 3.356.000 kronor. 
Ekonomin präglar mycket av aktiviteten och 
verksamheten inom klubben. Luleå GK är idag 
ett mindre företag. Klubben har i dag 4 anställda. 
Höjning av medlemsavgiften var nödvändig. 
I maj månad fick klubbhuset en ansiktslyftning 
i och med att huset målades utvändigt. Svenska 
Golflandslaget besöker klubben.
25-årsjubileum i samband med höstårsmötet.

1982
Medlemsantal 499
Medlemsavgift senior 1100 kronor. Intäkter för 
medlemsavgifter uppgår nu till 205 000 kronor. 
Årsmötet är det första enligt de nya stadgar som 
antogs förra året och bestämde att vi endast skall 
ha ett årsmöte.
Utbyggnadskommitten Gunnar Svanberg, Per 
Olov Tideman och Göran Segerlund arbetar för 
högtryck med de 9 nya hålen. Tidsplan igångsätt-
ning augusti 1982, färdigställande 1984. Vi kom-
mer inte att klara utbyggnaden utan insatser av 
medlemmarna. En aktuell insats är den engångs-
/inträdesavgift om 1 000 kronor, som beslöts på 
senaste årsmötet. 
Utbytet med Uleåborg avbryts efter många år.

1980
Medlemsantal 407
Tävlingsmässigt medförde året att klubben nådde 
stora framgångar med bland annat en Norrlands-
mästare (Björn Nordberg). Björn valdes för 
övrigt  till ordförande i Svenska Golfförbundet 
2006 alltså 26 år senare. Gunnar Nyman blev 
distriktsmästare och Luleå GK blev lagmästare 
(Björn Nordberg, Gunnar Nyman och P-O Ti-
deman). Klubben gjorde ett misslyckat försök att 
nå högsta serien genom att värva Björn Nordberg 
(hcp -1) från Boden och Peder Lundin (hcp-3) 
från  Piteå. Övriga i laget var P-O Tideman  
(-1), Patrik Stöckel (-5) och Gunnar Nyman (-
3). Banan får automatisk bevattning. Under vintern 
har grovavverkning av den nya bansträckningen 
skett. Bert Persson producerade en jubileums-
skrift till 25-årsdagen. Herbert Fredriksson an-
ställs vid årsskiftet 1980-1981. Leslies shop som 
då var belägen i klubbhuset drabbades av brand 
som turligt nog inte ödelade hela klubbhuset. 
Branden drabbade endast shopen där den självdog, 
men shopen liknade en kolmila, sotet var enormt. 
Taket av tegel såg bra ut på avstånd, men läckte 
som ett såll. Läckaget hade pågått under en längre 
tid och på vinden fick man ställa ut en mängd kärl 
av alla möjliga utseende för att förhindra vattnet 
att rinna ner i fastigheten. Ofta och  i samband 
med städdagarna på våren försöker brandmän 
som Erik Thurfjell och andra icke höjdrädda att 
nödtorftigt reparera hålen men regnet fortsatte att 
strömma in. Det skulle dröja till 1994 (14 år) 
innan klubbhuset fick ett nytt tak !!!!

År från år - 80-talet

Björn Nordberg värvades 
från Boden för att klubben 
skulle få ett slagkraftigt lag. 
Avsikten var att nå den hög-
sta serien. Tyvärr misslycka-
des man nå målsättningen. 
1980 blev Björn Norrlands-
mästare, Gunnar Nyman 
Distriktsmästare. De två 
nämnda och P-O Tideman 
blev DM mästare i lag.

Per-Olov Tideman klub-
bens bäste spelare de 
första 25 åren.
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1983
Medlemsantal 452
Medlemantalet minskar vilket oroar styrelsen, 
som dock tror att minskningen är en engångsföre-
teelse. Trots detta är trängseln stor på 9-hålsbanan. 
Vi har inte haft någon rekryteringsdrive främst be-
roende på att det är trångt på nuvarande bana. Vill 
avvakta till dess vi fått den nya delen spelklar, för-
hoppningsvis 1985. Årsavgiften tillsammans med 
engångsavgiften beräknas ge en intäkt på 421 000 
kronor. 
Utbyggnaden i full gång. Kommunen och AMS har 
gett bidrag. Bygget drivs i egen regi med Magnus 
Cajander som arbetsledare. De kostnader som 
nedlagts i utbyggnaden har i år uppgått till cirka 
1,2 miljoner kronor. Från starten 1982 har utbygg-
naden hitintills kostat cirka 1,5 miljoner kronor. 

1984
Medlemsantal 462
Utbyggnaden tär på ekonomin det behövs 400 000 
kr som måste lånas upp med kommunal borgen. 
Utbyggnaden som skulle vara klar i höst är för-
senad på grund av en onormalt blöt och regning 
sommar som gjort allt arbete så gott som omöjligt. 
Det som kunnat göras är gjort, bland annat är be-
vattningssystemet klart.
Vi får ett nytt hcp system ”HCP system 84”  där 
vi för första gången börjar räkna med decimaler 
med hjälp av tabeller. Då infördes också begrep-
pet spelhcp. Exakt hcp = 19,4 motsvarade spelhcp 
= 19, medan exakt hcp = 19,5 motsvarade spelhcp 
= 20.
Hcpsystemet  före 1984:
Tidigare bestämdes en banas svårighetgrad med 
beteckningen SSS (Standard Scratch Score). SSS  
motsvarar det antal slag som en >>>>>>>

>>>scratchspelare (hcp = 0) förväntas behöva på 
en rond under goda väderleks –och banförhål-
landen.  Luleå GK:s bana hade SSS=72. Genom 
att jämföra en ronds bruttoresultat med SSS fick 
man fram den sk bruttodifferensen. Detta brut-
toresultat minus spelarens  exakta hcp gav då ett 
nettoresultat (plus eller minus) som i en tabell gav 
ökning respektive minskning av tidigare handicap. 
Vid poängbogeyspel räknades bruttodifferensen ut 
med formeln:
SPELHCP + 36 – POÄNG + PAR – SSS
Eftersom vår bana och för övrigt de flesta banorna 
hade både par och SSS lika (72) förenklades for-
meln till: SPELHCP + 36 – POÄNG.
Man kunde, om resultaten motiverade detta, höja 
sitt hcp två gånger per år (juni, aug) genom att 
lämna in sitt HCP kort till handicap-kommitten. 
Vid årets slut lämnas HCP kortet in för revision. 

Den nya regeln för droppning införes 1984. Tidigare 
droppade man genom att släppa bollen bakom ryggen.
Bilden visar Björn Nordberg, Boden, som blev ordfö-
rande i Svenska Golfförbundet många år senare. 

1985
Medlemsantalet 552
En glädjande medlemsökning. Banutbyggnaden 
fortsätter under ledning av Bruno Seger, Gun-
nar Svanberg, Per Olov Tideman och Göran 
Segerlund. Hoppet är att vi skall ha 18 hål 1986. 
Utbyggnadens färdigställande kan ej ske utan 
ekonomiskt samarbete med Luleå kommun. Detta 
samarbete fortgår nu på det sättet att klubben utö-
kar sitt lån hos kommunen. 
Per-Olov Tideman anställs som intendent för att 
avlasta den alltmer svällande administrationen. 
En elitkommitte bildas under ledning av Janne 
Dannberg. Dess första uppgift är att återta platsen 
i division II.

1980 spelades för första gången DM för damer inom 
NVGF. DM:et gällde D50 och D60, och spelades i 
Luleå.
F.v Asta Nordström, Luleå (3:a D50), Ann-Mari Lars-
son, Skellefteå (1:a D60), Elly Svanberg, Luleå (3:a 
D60), Gudrun Grahn, Luleå (1:a D50), Gunda Berg, 
Boden(2:a D60), Greta Wiklund, Skellefteå (2:a D50).
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1986
Årets säsong började på samma olyckliga sätt 
som 1985. Regn, regn och regn. Tjällossningen 
var både sen och svår, vilket gav stora problem 
på hålen 5, 7 och 8 långt in på försommaren. För-
hoppningarna om spel på de nya hålen uppfylldes 
tyvärr inte. Hål 10, 11 och 12 kunde ha öppnats 
för spel på hösten men beslutet blev att vänta till 
våren 1987. Hål 16 är det hål som är svårast att 
färdiggöra. 
Kommunen beviljar ett nytt lån på 600 000 kronor 
för utbyggnaden. Men ekonomin sviktar och sty-
relsen uppmanar medlemmarna att medverka till 
medlemsrekrytering och anskaffande av sponso-
rer. Dessutom tilldelas medlemmarna vissa hål för 
aktivt arbete på hålet.
Handicapsystemet ändras innebärandes att 
man alltid måste räkna ut poängen för hcp 
ändring. 

1987
Säsongen börjar på samma besvärande sätt som 
1985 och 1986, men vi har numera vant oss vid 
att ha vädret mot oss. Endast några hål har varit 
spelbara. Hål 7 (Björnen) har inte kunnat beträdas 
under större delen av säsongen. 
Klubben tillsammans med kommunen satsar på 
att dika ut ”golfströmmen”.  Under vintern har 
arbetet med rensning och fördjupning av bäcken 
genomförts. Åtgärden har ändrat förhållandena i 
stor omfattning för hålen närmast bäcken. Nästa 
alla träd och buskar efter bäckkanten har försvun-
nit. Förutom Herbert Fredriksson anställs Sven 
Lindholm, Rune Bergström och Leif Noren.  
Flickorna blev distriktsmästare. Detta år inför 
NVGF Seniortouren. Elitkommitten rapporterar 
att elitlaget åter gått upp i division II. Men samti-
digt avgår kommitten. 

Janne Dannberg leder elitkommitten och 
elitlaget går upp i Div.II.
Men kommitten orkar bara ett år. 
Nedan: Matts Granberg och Bosse 
Lindmark, fotbollspelare på golfbanan.

Hans Brännberg, P-O Tideman, Bengt Westerberg, Gunnar Svanberg och 
Kjell Herlevsson förbereder utbyggnaden till Björnen.  

1988
Antalet medlemmar c:a 1060 och över 100 står i 
kö. Detta var året då vi för första gången spe-
lade 18 hål i Luleå. En historisk händelse. Ba-
nan spelas Björnen - Renen.
De arbetsinsatser  som medlemmarna med Göte 
Åberg (bild) som pådrivare utfört för att förbättra 
banan kan inte nog berömmas. Höjda avgifter, se-
nior betalar 1200 kronor. Priset för 50  tränings-
bollar är 12 kronor. Styrelsen föreslår införande av 
medlemslån. Staffan Borg och Uno Dahlén har 
tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram förslag 
till golfarrangemang i samband med VM segling-
arna. 
Kanslibyggnaden (nuvarande shopen) tas i drift. 
Rutviks Allehanda konstaterar att hålvärdar är ett 
måste. Beslutat medlemsstopp upphör tills vidare. 
Under hösten arbetas febrilt för att få de 18 hålen 
färdiga till 100%. Klubben kallar till arbetsdagar i 
oktober. Förslaget med medlemslån på 5000 kro-
nor förkastades med 52% majoritet av årsmötet. 
Gunnar Bergström (bild) 87 år gör HIO.

Göte Åberg             Gunnar Bergström
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Björnen under byggnad

Även rangen planeras (ovan) 
Nedan: Björnen 5, torrsommar med Gudrun Grahn 
som pekare.

Björnen 2 (ovan) och Björnen 5 (nedan) med Magnus 
Cajander, arbetsledare.

Björnen 5, i vinterföre med Lars Sikblad

Tre generationer golfare.
Från höger Henry o Ingegärd Li-
nell med dottern Eva och hennes 
man Börje Lundberg och deras 
barn Annica och Petter. 

Renen 8, i vinterföre med Kjell Enbom
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1989
I juli genomförs världens första skins-game för 
kvinnliga proffs i Luleå Midnight Sun Cup. Med 
enorm mediabevakning. De fyra spelarna Marie-
Laure de Lorenzi Taya, Frankrike, Alison Nic-
holas, England samt svenskorna Liselotte Neu-
mann och Sofia Grönberg spelade om prispotten 
350 000 kronor. Luleå Golfklubb utses av Sveriges 
journalister till Årets Golfklubb. På ett extra års-
möte den 16 september 1989 presenteras förslag 
till höjda årsavgifter, nya medlemslån för att kun-
na slutgiltigt färdigställa 18 hålsbanan, bygga ma-
skinhall upprusta kök –och serveringsutrymmen 
samt anskaffa maskiner. Medlemmarnas majoritet 
ställde upp på styrelsens förslag. Räkenskapsåret 
ändras så att vi kan ha årsmöte i december. Sty-
relsen tar fram klubbens första perspektivplan och 
startar ett billotteri. Kommunens parkförvaltning 
sköter plantering kring klubbhuset inför Midnight 
Sun Cup. Midnight Sun Cup blev en succé med 
enorm reklam för Luleå. Eurosport visade tävling-
en och SVT visade inspelningen i efterhand.
Markus Westerberg bli 5:a på Tolvslaget. 

Det största evenemanget i klubbens historia - 
Midnigth Sun Cup. En tävling där de 4 bästa 
damspelarna i Europa inbjöds att spela skins game 
med en prispott på 325 000 SEK. Ett arrangemang 
av Norrbottensakademien. International Manage-
ment Group (IMG) ansvarade för själva tävlingen. 
Luleå Golfklubb hyrde ut banan och ställde ett 40-
tal funktionärer till förfogande. 
Olav Garmager var tävlingsledare detta år och 
klarade arrangemanget, tillsammans med sina 
medhjälpare, klanderfritt. Vad Olav bäst kommer 
ihåg från tävlingen har han nedtecknat i verksam-
hetsberättelsen.
”Kanske Sofia Grönbergs långa driverslag eller 
hennes långputt (15 m) i hål på åttonde hålet, el-
ler Lotta Neumanns fina inspel på hål 16 (7) med 
efterföljande missad halvmetersputt. Mari-Laure 
de Lorenzi Taya pokeransikte under 18 håls 
tävlande utan att få del av prispotten. Upplös-
ningen av tävlingen i ”Sudden death” på hål 19 
då Mari-Laure tar hem största prissumman och 
därmed äntligen spricker upp i ett stort leende 
i samband med grattiskram från Leslie Stewart 
hennes caddie.”

Tävlingsprogram

Mari-Laure de Lorenzi 
Taya - 24 000 dollar 

Sofia Grönberg 
16 000 dollar

Lotta Neumann  
 9 000 dollar

Alison Nicholas  
 5 000 dollar

TV kanalen Eurosport sände inspelning-
en från tävlingen 6 gånger. Enligt IMG 
var detta ett rekord i antalet sändningar 
1989. SVT sände tävlingen i efterhand.
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Dramatik på Renen 7. Lotta Neuman missar en putt på 
ca 1,2 meter, värd 120 000 kronor.

Publikfest med dameliten
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Björnen
invigs i augusti 1990

Henrik och Ann-Mari Lindström 
lyssnar på Henriks sammanfattning 
av de många ordförandeåren. Upp-
lästa av Jerry Grahn. 
Reklambroschyr i samband med öpp-
nande av 18 håls banan.

Dåvarande ordförande Stefan Westermark och tidigare ordfö-
rande möter upp på högtidsdagen. Fr v Tage Forsberg, Hans 
Hedenström, Henrik Lindström och Staffan Stenudd. Helstekt ren serveras gästerna

Alla gläds och minns !     Kära återseenden förevigas.

Lasse Eriksson underhåller.
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Thorsten Sjödin,  
Banchef 1989 - 1998

Kjell Herlevsson, hedersmedlem.
Kassör 1978 - 1984 
Banchef 1982 -1984, 2000 - 2002

Roland Carlsson,
Sekreterare 1975 - 1984  

Arne Askenby, 
Kassör 1964 - 1977

Gösta Johansson, 
Kassör 1985 - 1994

Staffan Borg 
Sekreterare 1989 - 1998

Golf när den är som bäst !
Prisutdelning för Stadsgolfen omkring år 1990.
Britt Hogenstedt och Kurt Lind tar emot sitt gemen-
samma pris. Att det är jumbopriset framgår inte av 
bilden. 

Några medlemmar med mångåriga förtroendeposter

Jerry Grahn
Styrelse 1983 - 1985, 1987 - 1988
Ordf HCP kommitte 1987 - 1998
Redaktör golftidningen 1985 - 1998
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1992
Luleå spelar i damernas Div. II och leder efter för-
sta omgången med 42 slag före andralaget Boden. 
Laget bestod av Anna Öquist, Åsa Ekberg, Ma-
lin Dannberg, Gabriella Hogenstedt och Jenny 
Sjöberg. 
Individuella resultat: 1:a Anna Öquist, 154  2:a 
Åsa Ekberg, 159.  
Foursome: 1:a Anna Öquist/Gabriella Hog-
enstedt, 83. 2:a Åsa Ekberg/Malin Dannberg, 83. 
Banrekord damer från blå tee (Björnen/Renen) 
Susanne Norberg, Boden. Markus Westerberg 
vinner Mizuno Mosjö Open och spelar i Sveriges 
lag i en fyrlandskamp i Frankrike samt i EM lager 
pojkar i Wales.

1991
Banan ”vänds” dvs vi startar i framtiden på Björnen 
1. Kanslibyggnaden byggs ut (nuvarande shopen). 
Göran Segerlund tidigare banchef i klubben blir 
invald i Svenska Golfförbundets bankommitté och 
Staffan Borg väljs in i Svenska Golfförbundets 
klubbhuskommitté. Jonas Lind och Marie Tide-
man kvalade in till riksfinalen i Föreningsbanken 
Cup. Markus Westerberg uttagen till pojklands-
laget i golf. Peter Thelin assisterande tränare fort-
sätter sin tränarutbildning. 200 träd planteras va-
rav de flesta på Renen hål 9. Svensk Golftidnings 
reporter Johan Dahlqvist besöker Luleå GK. Års-
mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 5 leda-
möter inalles 6 medlemmar. Tidigare ingick alla 
kommittéledamöter i styrelsen. På Jerry Grahns 
initiativ startar Gubbgolfen, en veckotävling för 
herrar över 55 år. Rubrik i Golftidningen ”Gubb-
golfen en succé”.  Senare bytte tävlingen namn. 
Veterangolfen för både damer och herrar har 2009 
ett 70 tal intresserade +60 år. Banrekord från vit 
tee (Björnen/Renen) 69 slag av Björn Johansson, 
Umeå.

1990
Luleå Golfklubb fyller 35 år och inviger Världens nordligaste 18-håls bana. Rutviks Allehanda går i graven. 
Styrelsen har beslutat att i stället ge ut en medlemstidning som planeras utkomma med 8 nummer per år. Ny 
maskinhall byggs. Medlemslån införs.
Rutviks Allehanda ersätts med Luleå GOLF ! 
Första numret av tidningen Luleå GOLF utkommer i juni.
Senior årsavgiften är nu 1450 kronor. 
Jättediket till vänster Björnen hål 8 blir till under vissa protester.
Leif Seger vinner MoDo Open. Markus Westerberg vinner Sparbanken Cup, 

År från år - 90-talet

1993
De ekonomiskt kärvare tiderna märks i föreningen, 
medlemsantalet krymper. Beslutades att höja med-
lemstaket till 1250 medlemmar. Styrelsen (årsmö-
tet) förbjuder icke medlemmar att plocka bollar 
inom golfklubbens område. Dessutom förbjuds 
att utan tillstånd försälja bollar inom golfbanans 
område. Klubbhuset får nya fönster och dörrar.
Medlemsavgift senior 1700 kronor. Medlemslån 
6000 kronor. 
Beslutades hålla alla styrelseprotokoll tillgäng-
liga i kansliet i syfte att göra vårt gemensamma 
arbete så påverkansbart som möjligt.
Luleå Golftidning utkommer med 4 nummer detta 
år.
Markus Westerberg vinner Junior SM i match-
spel >21 år och blir 1:a i Luleå Open, 2:a i MoDo 
Open
Jonas Lind vinner Nordiska Mästerskapet för Y 
Juniorer >18 år.
Herrarna spelar i Div. 1 och laget bestod av Mar-
kus Westerberg, Jonas Lind, Markus Ekberg, 
Per Nilsson, Lennart Sjögren. 
Golfutbytet med Uleåborg återuppstår, med besök 
i Uleåborg. Svenska Golfförbundet driver frågan 
om införandet av slopesystemet i Europa. Gunnar 
och Elly Svanberg blir hedersmedlemmar.

Greenfeegästerna minskar, av vilken an-
ledning är oklart ?
1991            4300 greenfeegäster
1992            3400       -”-
1993            3900       -”-
1994            2800       -”-

1994 - Äntligen får klubbhu-
set ett nytt tak !!!
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1994
Medlemsantal 1075 (968 aktiva)
Ryktesspridning om ouppklarade ekonomiska fö-
rehavanden mellan Leslie Stewart och styrelsen 
mynnade ut i krav om extra årsmöte. Efter initia-
tiv av styrelsen genomfördes ett informationsmöte 
som styrelsen hoppades skulle räta ut eventuella 
frågetecken. Dock Leslie Stewart slutar som pro 
inför denna säsong. Peter Thelin blir klubbens 
pro 1994. 
Herrarna klarade fortsatt spel i Div.I kommande 
år. Även damerna klarade målsättningen att hålla 
sig kvar i serien och att bli bättre golfspelare.
Jonas Lind vann Umeå Open och Markus Wes-
terberg blev 2:a i Skellefteå Open.
Banan spelas med start på Björnen. Snittscoren 
för 1023 ronder  visar statistiskt att alla hålen på 
den relativt nybyggda Björnen är svårare än Re-
nens hål. Endast Renen 5 kan mäts sig i svårig-
hetsgrad. 
Under Luleå Open, en elitbetonad tävling, deltog 
46 spelare som spelade två 18-håls ronder. Här 
visade statistik att Björnen hål 6 var det särklass 
svåraste hålet. Även korthålet Björnen 2 har hög 
svårighetsgrad. Anledningen till detta är att Björ-
nens kringområden inte är tillräckligt ansade. En 
kraftig insats för att förbättra hela banan, men 
särskilt Björnen, blir följden - kostnad 1 457 500 
kronor. Klubben inleder ett försök om samarbete 
med Boden om fritt spel på varandras banor under 
året.
För första gången genomförs en tävling i vin-
terföre i Luleå. Den 26-27 februari anordnas 
en tävling på norra hamnens is. Tävlingens 
namn ”Snöbollen” i samarbete mellan  Kor-
pen och Luleå Golfklubb.
Under hösten skall uppmätningen av banan utfö-
ras inför det nya banvärderingssystemet också be-
nämnt slopesystemet.
Två hedersmän och golfare dör under året: Gun-
nar Svanberg en av stiftarna och den som be-
tytt mest för golfens utvecklig i Luleå samt Stig 
Stenudd en glad, impulsiv och entusiastiskt gol-
fare med en egen ”knixsving”.
Markus Westerberg 2:a i Franska Öppna amatör-
mästerskapet.

1995
Medlemsantalet cirka 1100
Årsavgiften är 1750 och medlemslånet 6000 kro-
nor. Klubben fyller 40-år.  Klubbhusets renovering 
klar. Nicklas Olofsson blir restaurangarrendator.
Förbud om att spela med bar överkropp infö-
res efter rekommendation av NVGF:s plane-
ringskonferens.
Slopesystemet planeras inför årets säsong.
Luleå Golf utkommer med ett jubileumsnummer.
Styrelsen föreslår ny organisation och presenterar 
perspektivplan.
Billotteriet blev ingen succé pga medlemmarnas 
svaga intresse för att köpa och sälja lotterna. 1200 
lotter förblev osålda. Det ekonomiska utfallet blev 
trots allt positivt eftersom bilen fanns bland de 
osålda lotterna.
Luleå Open vanns av Johan Sköld, Bro-Bålsta på 
214 slag. Det var första gången någon vann Lu-
leå Open på resultat under par. Markus Wester-
berg blev 3:a på 216 slag men vinner sammanlagt, 
Player of The Week. Han vinner Umeå Open med 
bl a banrekord 66 slag. Markus gör även banre-
kord i Avesta i seriespel Div.I, med 68 slag. 

Markus Westerberg som tog över som bäste spelare 
efter P-O Tideman. Markus kan nog rankas som klub-
bens bäste spelare genom tiderna. Spelade som proffs 
ett tag.
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OOPPS ! 
1995 rekommende-
ras alla klubbarna 
inom NVGF att 
förbjuda spel med 
bar överkropp 
(både damer och 
herrar) ! 2009 
spelar Henrik 
Stensson med bar 
överkropp i en 
proffstävling (om 
än tillfälligt).

1996
Medlemsantal 1185
P-O Tideman slutar som intendent och  Leif 
Stenudd (Gatedal) anställs som klubbchef. Kans-
li och shop byter plats. Det innebär att kansli och 
shop får sin nuvarande placering och utseende. 
Markus Westerberg blev Player of The Week 
genom följande placeringar: 1:a Tolvslaget, 1:a 
Luleå Open, 2:a Skellefteå Open. 
I samband med bygget av parallellvägen (tidigare 
åkte vi E4 till golfklubben) hittade man 3000 bol-
lar i bäcken vid den gamla vägtrumman. 
Slopesystemet införs. Premiär för tidsbokning. 
Leif Skanefors lyckas med konststycket att med 
bollen träffa ett träd så att den studsar rakt ner i 
egen bag. Hole In Bag !
Stadskamp mot Uleåborg i Luleå.
Herrarna 2:a i Division I. Laget bestod av följande 
spelare: Jonas Lind, Lennart Sjögren, Tobias 
Wikberg, Peter Thelin, Per Nilsson, Markus 
Westerberg. Elitansvarig: Tommy Isaksson.

1997
Medlemsrekord 1245
Lule-veckan fyller 20 år. Sven ”Bowling” Sund-
qvist ordf i TK 1976 - 1980 introducerade 1977 
begreppet Lule-veckan som år efter år utvecklats 
positivt. 
Från och med detta år drivs rangen av klubben. 
Beslutas begränsa medlemstaket. 
Luleås nya bostadsområde Boheden beläget mel-
lan E4 och Björnen presenteras i Luleå Golf. Ty-
värr har inget hänt än idag (2010). Den som le-
ver får se. Årets golfskola samlade 91 ungdomar. 
Stadsmatchen mot / i Uleåborg slutade med för-
lust. Trots detta en härlig upplevelse. Fastighets-
kommitten inreder vagnbodan med låsbara burar. 
Niklas Olofsson och Ulf Andersson driver Golf-
shopen.
Henrik Lindström ordförande 1960 till 1977 av-
lider. Hans Brännberg  avlider. Tävling till hans 
minne introduceras. Inger och P-O Tideman flyt-
tar från stan.
Stefan Westermark avgår som ordförande (1989-
1997).

1998
Medlemsantal 1460
Golfklubben utan ordförande. Valberedningen 
och årsmötet i december kunde inte hitta någon 
som var villig att åta sig ordförandeskapet i klub-
ben. Vid ett extra årsmöte ställde Assar Lindkvist 
upp som en frälsare. Barbro Alatalo vikarierar 
som klubbchef under Leif Stenudds sjukskriv-
ning.
Styrelsen fick i uppdrag att genomföra en förstu-
die rörande utbyggnad till 27 hål. 
Britt Hogenstedt  väljs in som ordinarie ledamot 
i Svenska Golfförbundet. 
Tidsbokning med datorstöd GK 96 införes. Klub-
bens första hemsida presenteras. Damerna hälsas 
välkomna till Veterangolfen, som tidigare bara be-
stått av herrar.
Klubben inviger golfhall i Lulsundet. NVGF fyl-
ler 25 år och firar med ”Jubileumsgolf”. Luleå 
Golfklubb första gången på Webben.
Redaktören för Luleå Golf och ordförande i hcp 
kommitten, Jerry Grahn, slutar efter 15 år.

Sven Sundqvist 

Deltagarrekord för Lule-veckan 1997
20-års jubileum för Lule-veckan gav deltagar-
rekord.
Järnslaget/LKAB        120 deltagare
TeCe Cupen                 160
Ögrens Ur & Optik      138
Stålslaget-SSAB          190
ICA-Kvantum              200
Pro Shop Classic          140
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1999
Peter Thelin slutar som pro och ersätts av Åsa 
Ekberg och Lennart Sjögren. Nicklas Olofs-
son tar över shopen efter  Ulf Andersson. Ag-
neta och Svante Öman övertar restaurangen.   
Thorsten Sjödin, banchef i 10 år avlider. 
På årsmötet den 5 december 1998 detaljredovisa-
des resultatet och mötet uppdrog åt styrelsen att 
fortsätta arbetet med en utbyggnad till 27 hål. Kö-
bildningen under 1999 ger ytterligare ”skjuts” för 
utbyggnad. Samarbete med Bodens startar med 
att inte ha tävlingar samma dag på båda banorna.  
Veteranmedlemsskap införes med begränsad spel-
rätt - klarade bara ett år !
På årsmötet den 11 december presenterar styrelsen 
förslag om utbyggnad av banan.

Duktiga damgolfare på 90-talet. Fr v Marie 
Tideman,Åsa Ekberg och Malin Dannberg.
Lennart Sjögren (nedan) tillsammans med Åsa Ekberg 
fungerade som pro 1999.

Elitlaget 1998. Tony Holmgren, Per Nilsson, Leif Burwall, Markus Westerberg, 
Tobias Wikberg, Lennart Sjögren, Jonas Lind, Markus Ekberg.

Peter Thelin
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2000
Ett enigt vårårsmöte beslutar om en utbyggnad 
med 9 hål plus ytterligare 3 hål.  
Arbetsgruppen Hans Bergman, Lennart Wäpp-
ling, Stefan Johansson, Ingvar Liinanki, Kjell 
Herlevsson och Assar Lindkvist är klara med all 
upphandling av mark. Hålen är färdig ritade, arki-
tekt blir Björn Eriksson, Gävle. För första gången 
golfterminal i klubbhuset. Greenen på Björnen hål 
4 helrenoveras.
Lennart Sjögren och Åsa Ekberg årets pro. 
På 18 hålsbanan vändes dvs spelordningen till  
Renen - Björnen.

Stefan Johansson,  Kjell Herlevsson,  Hans Berg-
man, Assar Lindkvist och Ingvar Liinanki ingick 
i arbetsgruppen för utbyggnaden av Hermelinen. 
Saknas på bilden gör Lennart Wäppling.                                                      

År från år - 2000-talet

2001
Carin Bylund anställs.
Medlemslånet höjs till 10 000 kro-
nor. Luleå Golf Aktiebolag bildas 
med Kjell Herlevsson som VD.
Vid anläggningsarbeten omkring år 1975 hittas en 
milsten från tidigt 1970 tal. Stenen har förvarats 
av Sigvard Stenlund klubbens första banarbeta-
re. Länsstyrelsen beviljar tillstånd att återplacera 
milstenen med samråd med arkivarie från Län-
styrelsen. Platsen blir vid green på Renen hål 3. 
Många medlemmar gjorde en gemensam golfresa 
till Narvik. Marcus Westerberg 2:a i Sundsvalls 
Open. Per Nilsson vinner Universitetsmästerska-
pens final i Paris.

2002
Klubben inviger de nio nya hålen med namnet 
Hermelinen.  
Invigningstävlingen samlade 300 deltagare. Nya 
utslagsplatser (41 stycken) på rangen med asfalt-
underlag invigs valborgsmässoafton. Uleåborg 
var inbjudna till stadskamp men kunde inte ställa 
upp. Tidbokning införs för första gången. Niklas 
Olofsson och Marcus Ekberg årets instruktörer. 
Mattias Ferry, Umeå GK,  vinner Luleå Open 
på 141 slag.  
Paret Agnetha & Svante Öman slutar som res-
tauratörer.  

2003
Slutredovisningen av banutbyggnaden (Herme-
linen) visade en totalkostnad av drygt 10 miljo-
ner kronor. Svenskt Riksmästerskap anordnas av 
NVGF. Tävlingen Mor & Dotter spelas i Luleå 
och vinner gör Anna och Ewa Öqvist, Piteå GK. 
En torr sommar har gjort att vattnet i bäcken för 
första gången i mannaminne sinat. Kjell Herlev-
sson hedras som klubbens tredje hedersmedlem. 
Nya krögare blir Lotta & Mikael Kemi.
Herbert Fredriksson går i pension efter 23 år 
som banarbetare på Rutviks Golfbana. Vi flyttar 
från golfhallen vid Lulsundskanalen.
Rangen öppnade den 25 april. En räv blev inlåst i 
klubbhuset detta år, varför klubbhuset fick stängas 
två dygn för sanering !
Nya golfhallen i biografen Vågen anpassas för 
golfträning.
”Ej pryd” undrar i tidningen om det verkligen skall 
vara tillåtet med bar överkropp ute på banan.

Green  bevattningen klarade inte den torra somma-
ren 2003  (ovan) 
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Åren 1988 till 2000 innebär en otroligt expansiv utveckling för golfsporten i hela landet. Styrelsen har 
därmed att ta ställning till en begränsning av antalet medlemmar eller en ytterligare utbyggnad av anlägg-
ningen och därmed ge möjlighet för fler utövare. Styrelsen väljer det senare alternativet och år 2001 presen-
terar styrelsen förslag om utbyggnad till 27 hål. Förslaget är kontroversiellt och ifrågasattes av många. För 
att kunna genomföra utbyggnaden föreslår styrelsen, för det första en höjning av medlemslånet från 6000:- kr 
till 10 000:- kr. För det andra föreslås bildandet av Luleå Golf Aktiebolag.Vid ett extra årsmöte får styrelsen 
medlemmarnas stöd. Efter en rekordkort utbyggnadstid invigs den 24 augusti 2002 världens nordligaste 27 
hålsanläggning. Nio-hålsslingan sponsras av Läkarhuset Hermelinen.

Ungefär samma vy före och under utbyggnaden.

Hermelinen 1 under och före utbyggnaden.

Hermelinen 5 fairway med vattenhinder Hermelinen 4 tee
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Den 24 augusti 2002 invigdes världens nordligaste 27 hålsbana

Marcus Ekberg slår invigningsslagetUlla-Britt Lind, okänd, Ingvar Liinanki, Assar Lind-
kvist, Gunnel Johansson och Göran Wallo.

Arkitekter:
Renen, Nils Sköld 
Björnen, Per-Olov Tideman
Hermelinen, Björn Eriksson
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Bilder från invigningsdagen
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300 deltagare på invigningstävlingen gav en del väntan, 
både på utslagen och ute på banan.
Men ingen var ledsen för det !41 nya utslagsplatser invigs 2002 !

2004
Vid höstårsmötet bortröstades ordföranden As-
sar Lindkvist på ett överraskande/kuppartat 
sätt. Göran Kihlanki valdes med knapp majo-
ritet. Klubben var pga detta plötsligt och mindre 
roligt utan beslutsmässig styrelse. Detta utmyn-
nade i ett extra årsmöte den 20 januari 2005.  
Första vintern i nya golfhallen Vågen. Viss oro 
över ett förslag om att bygga en ny golfbana i 
Gäddvik. Golfens nya datasysten GIT tas i bruk. 
Per-Olov Tideman utses till hedersmedlem i 
Golfklubben. Beslutades att de tre golfslingorna 
inte skulle ha ”siffror” som namn. Detta innebar 
att slingorna fick djurnamn. Sista slinga fick redan 
från början namnet Hermelinen och de övriga fick 
namnen Renen och Björnen. Svenska Golfförbun-
det fyller 100 år. Ny regelbok utkommer omfattar 
2004 -2007. Anita Markstedt slutar som ordfö-
rande i TK efter 6 år. Roland Lindqvist utses till 
årets golfjunior inom NVGF. Anläggningskom-
mitten startar med ett åtgärdsprogram för att klara 
greenernas övervintring. Greenerna får numera ett 
islager på upp till 15 cm som hotar att döda gräset 
pga syrebrist.

2005
Femtioårsjubileum.
Ett välbesökt extra årsmöte startade året som 
klubben skulle fylla 50 år. En stormig period i 
klubbens historia avslutades med detta möte.  
Mera om detta på annan plats!
Pasi Mäkeläinen blir golfklubbs VD. Beslutades 
om avgiftstak för familjer med många golfmed-
lemmar. Högsta avgift  blir 7000:- kronor. Klubben 
inviger en nydesignad hemsida. Barbro Alatalo 
slutar som klubbchef. Klubbens elitlag vinner Div 
II och avancerar till Div.I. Laget bestod av: Mar-
kus Ekberg, Martin Brännström, Lennart Sjö-
gren, Tomas Lindqvist, Per Johansson, Roland 
Lindqvist, Rikard Wiberg och Per Nilsson. Le-
dare: Tony Holmgren och Joakim Söderqvist.

Anita Markstedt Tommy Eriksson 
anställs som green-
keeper
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2006
Höstårsmötet 2005 valde ny ordförande och delvis 
ny styrelse.
Extra möte den 16 maj beslutade att alla med-
lemmar skulle betala en engångsavgift på 
1500:- kronor. 
Ett tufft beslut som medlemmarna accepterade och 
klubben tillfördes ett kapital på 1.500.000:- kro-
nor. Insatsen gav ett rejält överskott i årets budget. 
Bror Björnfot erbjuder sig att gå igenom klub-
bens ekonomiska situation och hantering. Bror 
Björnfot blir på hösten 2006 halvtidsanställd 
klubbchef.
Detta utmynnar i en mängd besparingsåtgärder 
bl a läggs klubbtidningen ner. Ombyggnaden av 
Björnen hål 7 fortsätter planenligt = större vatten-
hinder framför greenen. 
Frivilliga krafter (se bild 2007) bygger en glas-
veranda utanför klubbhuset. Återigen ett lyft för 
klubben.
Björnspår (bilden nedan) på Björnen hål 4 visar att 
bandelen fått sitt rätta namn.

2007
Värmepumpar installerats i maskinhallen och i 
samtliga byggnader är elementen utbytta mot nya 
med elektroniska termostater.
Parkeringen och hela vägen fram till parkeringen 
asfalteras. Marknadspriset för detta är 1,5 miljoner 
kronor. Tack vare sponsring kommer klubben un-
dan med en kostnad på 250.000 kronor.
Arbete och material för upprustning av klubb-
lokalen (kansliet flyttas till norrsidan) be-
räknas till en kostnad av 2 miljoner kronor.  
Tack vare ideellt arbete av medlemmar och spons-
ring kostar det inte klubben någonting. Shopen 
byggs ut till det dubbla, en swingstudio uppförs, 
återigen, med hjälp av ideella krafter. Under vintern 
2007-08 flyttas tävlingsexpeditionen till södersidan 
( tidigare kanslidelen). Ny telefonväxel utan kost-
nad tack vare tillmötesgående sponsor. Leasing-
avtal ger helt nya maskiner för driften av banan.  
Bror Björnfot, Ulf Lindholm, Jan-Olov Riiha-
ho, Stig Sjöberg, Assar Lindkvist, Ulf Olausson 
(bilden), samt Göte Åberg är några som arbetat 
ideellt 2006 och 2007.
Fairway på Renens hål 8 uppfräses och sås in.

2008
Vattenhindret Renen 8 grävs ut till 2 meters djup 
och stenskos. Samtliga diken på Björnen grävs 
upp och rensas.
Den 100-åriga poppeln framför klubbhuset tas bort 
och ersätts med ett vattenhinder. Skogspartiet vid 
Hermelinen 9 rensas och fylls delvis med jord.
Spår efter björn syns allt oftare detta år. En tall 
vid 9:ans utslag Björnen har tydliga spår i form av 
rivmärken.
Restaurangen Golfkrogen får ny arrendator. Mat 
och service till allas belåtenhet.
Göran Larsson anställs som klubbchef.

Göran Larsson anställs som 
klubbchef 2008.

Björnspår. på Björnen.  Foto Kjell Herlevsson
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2009
Klubben övergår från medlemskapital till spelrät-
ter. Medlemsantalet ökar kraftigt.
Golfspelare blir vittnen till hur en björn över-
faller en älg vid hål 4 Björnen. 
I augusti börjar upprustning av hål 3 på Renen och 
även borttagning av speciellt tuviga områden. 
Lång och varm sommar gör hela banan får en 
enorm finish. I början på augusti är bäcken i det 
närmaste torrlagd.

2010 
Redan i juli månad kan vi spela på de nysådda 
hålen Renen 1 och 3. Golfintresset ökar tac vare 
att systemet med spelrätter gör det enklare/bil-
ligare att bli medlem. Klubbens ekonomi stabili-
seras.
Jan och Tatiana Ström gör en storartad insats 
genom att rensa sly och icke önskad vegetation 
på stora delar av banan.
Medlemsantalet ökar som enda klubb i NVGF 
med 130 fullbetalande medlemmar.

Ovanligt tidig vår med lite tjäle. Trots detta 
ingen speciellt tidig golfstart. Renen öppnar med 
provisoriska greener den 12 maj och den 26 maj  
öppnar Renen/Björnen med ordinarie greener. 
Den 2 maj är hela banan öppen !
Sommaren 2011 började och slutade med kraftigt 
regn. Medelhavstemperatur hela juli och augusti. 
Bra ! 
Men 1 vecka under midsommar var banan av-
stäng pga regn. Dessutom var banan avstängd av 
samma anledning TRE veckor i september. Fyra 
veckors avstängning av banan ! Något liknande 
har aldrig i klubbens historia. Avstängning några 
dagar har hänt - men veckor !?!?!? 
Den goda ekonomin ger möjlighet till inköp av 
ny traktor, knivluftare med arbetsbredden 4 m, 
gräs och slyapparat, tankvagn för bevattning och 
gödsling, fairwayklippare med 4 m klippbredd.
Detta innebär i sin tur att banpersonalen kan hålla 
banan i utmärkt skick.
Under hösten har planerats/grävts för samman-
koppling av banans två bevattningssystem. Det 
nya vattenmagasinet och pumpsystemet genom-
förs. Dessutom grävs genom hela bandelen 
Hermelinen ned kabel för bredbandsförbindelse.
Våra seniorgolfare dominerade tävlingsspelet 
inom NVGF.
Luleåspelare vann 4 av 5 klasser i Distriktsmäs-
terskapet: H35: Jonas Lind; H45: Patrik Taave-
niku ; H55: Lennart Lind ; H65: Bertil Englund.

2011

I seniorlänskampen mellan Norrbotten och 
Västerbotten vann Norrbotten. I Norrbottens lag 
ingick sex spelare från Luleå GK: - Lennart Sjö-
gren, Per Garmager, Lennart Lind, Leif Gatedal, 
Bertil Englund, Sune Lestander.
Den 28 oktober spelade vi i alla fall på ordinarie 
greener (Hermelinen)

2012
Säsongen startar med det nya vattenmagasinet 
klart. Ny pumpstation. All bevattning tas nu från 
vattenmagasinet. Detta har inneburit att sprink-
lerna inte täpps till och sprinklerna ger högre och 
längre strålar. Rena skådespelet när greenerna 
bevattnas ! På hösten, grävning och nedläggning 
av vattenledning till Björnen hål 4/5. Juli månad 
kall och blåsig med sena greener.
4 nya golfbilar inköps. Stefan Erkki platschef 
under året, slutar den 1 september. Nytt - åtta 
”sjöbodar” sätts upp på klubbhusområdet för 
förvaring av golfutrustning.

2013
Restaurangen tas över av Systrarna Söta, en klar 
uppdatering.
Vattenledningen till björnen klar. Under våren  
har frivilliga under ledning av Jan Ström och 
Lars-Gunnar Falk försökt snygga till de ”sår” 
som uppstått efter grävningarna. Ny elledning till 
pumphuset dras från Flarkenområdet. Seniorerna 
vinner allt som går inom NVGF:s match -och 
tourspel. Däremot inget lag i SvGF seriespel.
Gary Stewart återkommer till klubben som as-
sisterande tränare.Som vanligt är våra greener 
sena, trots ett rekordår med värme redan i maj 
och lagom mängd regn.
Ingen klubbchef finns anställd vilket innebär 
dåliga kommunikationer och bristfällig informa-
tion till medlemmarna. Hösten/vintern  avslutas 
med att hela klubbhuset renoveras/byggs om. 
Bergvärme installeras. 42 radiatorer ”fyller” hela 
klubbhuset.
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En gammal byggnad vid Lulsundskanalen nyttjas 
några år som vinterkansli och träningslokal. 

2004 flyttas inomhusträning och kansli från Lulsunds-
kanalen till den nedlagda biografen Vågen. Där spelar 
vi inomhus mot en vacker vy av golfbanan.  >>>>

Vinterträning

Oldtimers 2010:
En inventering av medlemmar som fortfarande 
spelar och vilket år de blev medlemmar i klubben 
visar att många varit medlemmar 30-40 år. Några 
har varit ifrån golfen några eller många år men är 
nu med på banan igen. Av oldtimers är detta år 
Per-Eric Ericsson äldst och Jerry Grahn god 
tvåa. Per-Eric Ericsson, hedersmedlem 2012.

Bertil Jonsson 1968, Per-Eric Ericsson, Roland 
Carlsson 1969, Gunnar Nyman, Anders Ran-
heimer 1970, Maine Ranheimer 1971, Jan-Erik 
Dannberg, Majlis Dannberg , Sixten Nilsson, Jan 
Wennskog 1972, Mats Vikström, Patrik Stöckel, 
Assar Olofsson, Ingvar Nilsson, Lars Kajeryd 
1973, Benny Eriksson 1975, Thomas Hedberg, 
Kjell Herlevsson, Håkan Karlsson, Bengt Wester-
berg, Jerry Grahn, Maj Westerberg, Harry Niemi, 
Gerd Niemi 1976, Gudrun Grahn 1977. 

2014
”Nya klubbhuset” ger klubben en ny dimension. 
Varning för ormar på Renen!
Tee bevattning installeras på Björnen. Diket på 
Björnen 5 öppet hela året - trots att årsmötet 
beslutat om att  diket skall ersättas med rör-drä-
nering. När Björnen ”slopades” fanns inte detta 
dike.  Fortfarande ingen klubbchef -  innebär 
dåliga kommunikationer och bristfällig informa-
tion till medlemmarna.
Årsmötet fick avbrytas då styrelsen inte presente-
rade någon Verksamhetsplan ! 
Ordföranden inte närvarande vid årsmötet ? 

Historiens sämsta vårväder, mesta regnet sedan 
1951. Nästan halva golfsäsongen spolierad. Ba-
nan inte torr förrän 10 augusti.
Diket på Björnen 5 fortfarande öppet! Kjell Her-
levsson avlider efter cancersjukdom.
Klubbhusets ”baksida” får ny brädfordring.
Luleå Golfklubbs seniorer vinner NVGF´s 
matchserie. Final mot Umeå !
Laget: Mats Vikström, Stefan Olsson, Leif Gate-
dal, Tomas Gustafsson, Patrik Taveniku, Len-
nart Lind, Per Garmager, Sune Lestander, Bertil 
Englund, Mikael Ruumensaari, 

2015

Per-Eric Ericsson Jerry Grahn

Bertil Jonsson Maine Ranheimer
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Golfströmmen 
kallas populärt bäcken som slingrar sig runt 
banan. Den har fått en egen sång efter melodin 
”Nidälven…. 
”Golfströmmen, stilla och vacker du är,
jag dig nog aldrig glömmer.
Fastän du ständigt på bollarna tär
och dem på botten gömmer.
Du slingrar dig fram härs och tvärs - överallt, 
förstörande scorer och slukande allt.
Golfströmmen, fastän besvärlig du är
jag vill dig aldrig mista.

Världens bästa campingplats ? 
I närheten av nuvarande klubbhuset hade MHF 
en stuga (5) och där hade kommunen ordnat en 
campingplats. En skylt vid nuvarande E4:an 
visade vägen in mot golfbanan. Ett tyskt par som 
sökte campingplats, åkte förbi klubbhuset och 
kom då fram till nuvarande green Renen 3, där de 
satte de upp sitt tält.  
Världens bästa campingplats ?

Anekdotfrån 50-talet

Dramatik vid Björnen hål 4, 2009

Några minuter senare 
blir Jan-Olov Riihiaho, 
Stig Gidlund, Jerry 
Omark, Ulf Lindholm 
vittne till hur björnen ja-
gar älgen, som tydligen 
kunnat slita sig loss. 
Hur det gick för älgen är 
ovisst. 
Montage Jerry Grahn.

Några utländska NATO 
medlemmar ser en björn 
som fångat in en älg.
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Golfmammor bredvid golfströmmen !
Åsa Åström och Lisa Wikström spelar golf tillsammans 
med barnen. Golfströmmen till vänster.
En omöjlig kombination på 50-talet, glädjande vanlig 
på 2000-talet !

Veteraner tillsammans med blivande veteraner.

Blandad bildkavalkad av positiva golfbilder.

Kanadagässen i hundratal återkommer år efter år
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Ordförandekris 1977
En storm i ett vattenglas
Detta var mitt första år i golfklubben. Som ny med-
lem blev jag uppringd av en medlem som ingick i 
grupp medlemmar som ville ha en ny ordförande.
Henrik Lindström hade varit ordförande i 17 år 
och en del medlemmar tyckte väl att det behöv-
des förnyelse i klubben. Helt klart var det en liten 
kupp man förberedde. Det skulle ske den 3 decem-
ber 1977 när Luleå Golfklubb kallade till Årsmöte 
i Luleå Stadshotell.
Tyvärr visade det sig att mötet inte blivit behöri-
gen utlyst eftersom inte alla medlemmar erhållit 
kallelsen till mötet. Några val kunde därmed inte 
verkställas.
Ett nytt årsmöte utlystes till den 28 januari 1978. 
Henrik Lindström som var en klok man hade tyd-
ligen snappat upp vad som var på gång. I kallelsen 
till Årsmötet fanns ett brev från Henrik Lindström 
med synpunkter på ekonomi och övrig verksam-
het. Han skriver bland annat: 
”Svårigheterna beror väsentligen av att klubben 
har för få medlemmar. Styrelsen räknade med att 
expansionen i Luleå skulle tillföra många nya gol-
fare. Så blev det inte. Den angelägnaste uppgiften 
är att tillföra klubben dessa medlemmar. Där kan 
varje medlem göra en insats och jag hoppas att var 
och en arbetar för att göra det. Vi kanske bör in-
föra premier för medlemsvärvning? Det finns upp-
gifter om att några av klubbens medlemmar vill ha 
en annan ordförande. Inför det inställda årsmötet 
förbereddes en aktion för att ersätta honom. Den 
nuvarande ordföranden har ställt sin plats till för-
fogande i många år och han har ingenting emot 
att någon annan tar hand om det uppdraget. Det 
behövs inga säraktioner ....
.........Erfarenheten visar att ivriga och kritiska 
personer icke alltid har den uthållighet och det 
tålamod som behövs för att sköta förtroendeupp-
drag.
”
Det var med andra ord ”en storm i ett vattenglas” 
och helt onödigt att ”kuppa”. Till ny ordförande ef-
ter Henrik Lindström valdes Staffan Stenudd.

Allvarlig kris 2004
Höst-årsmöte onsdag den 8 december 2004 
kl.18.30
Den sittande ordföranden Assar Lindkvist som 
var valberedningens förslag fick inte förnyat för-
troende. Till ny ordförande valdes, efter omröst-
ning med slutna sedlar, Göran Kihlanki. Valet 
fick till följd att de föreslagna ledamöterna Hans 
Hedenström, Björn Kullberg, Jan Müller, An-
nica Nilsson och Anders Öqvist omgående läm-
nade sina uppdrag i styrelsen. I efterhand lämnade 
också de nyvalda suppleanterna sina uppdrag. 
Valberedningen lämnade sitt uppdrag och någon 
ny valberedning kunde inte väljas.
Mötet hade nu den omöjliga uppgiften att välja en 
ny styrelse. 
Peter Carlström en av flera som låg bakom fö-
reslaget till ny ordförande, föreslog sig själv som 
styrelseledamot och det var inte särskilt svårt att 
bli vald eftersom mötesdeltagarna inte hade några 
som helst andra förslag till nya styrelseledamöter. 
45 mötesdeltagare (~3% av medlemmarna) rös-
tade för en ny ordförande, men hade inte förutsett  
reaktionen från de tidigare styrelseledamöterna.
När de tvingades ge förslag till nya styrelsemed-
lemmar såg de ut som fiollådor i ansiktet.
3% av medlemmarna i Luleå Golfklubb bröt kon-
tinuiteten och stabiliteten i golfklubben. 
Luleå Golfklubbs styrelse bestod efter mötet den 
10 december av två personer Göran Kihlanki och 
Peter Carlström. Detta var naturligtvis ohållbart. 
Hoppfullt i eländet var att Luleå Golf AB lyder 
under aktiebolagslagen varför den gamla styrelsen 
fortfarande hade att leda Luleå Golf AB.

Klokt beslut ?
Ett extra årsmöte var naturligtvis ett måste för att 
välja styrelse.
Visst kan man tycka att höstårsmötet fattat ett 
demokratiskt beslut - men var det verkligen så? 
Tyvärr lämnar inte årsmöten alltid efter sig riktiga/
kloka beslut. 
Det är sällan över 100 medlemmar på våra årsmö-
ten, därför är det naturligtvis relativt lätt att ge-
nom enkel lobbingverksamhet få igenom önskade 
beslut.
Den sittande ordföranden Assar Lindkvist var 
syndabocken i sammanhanget. 
Det fanns medlemmar som uttryckt att de inte 
skriver under det demokratiskt fattade beslutet att 
övergå till medlemskapital så länge Assar är ord-
förande. Personligt agg gick före omsorgen om 
klubbens ekonomi !          >>>>>>>>>
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>>>Men en styrelse är mer än dess ordförande. 
Assar hade omkring sig samlat många duktiga 
medarbetare/ styrelsemedlemmar. En bra styrelse 
är ett team som skall arbeta tillsammans och  sty-
relsen hade vid denna tid majoritetens förtroende. 
Minoriteten startade en illa underbyggd protest 
som resulterade i allvarligt läge för klubben.

En bakgrundsbeskrivning.
1997 avsade sig Stefan Westermark uppdraget 
som ordförande. Det årsmötet lämnade vi utan att 
kunna välja någon ordförande. Ingen ville ställa 
upp. I detta utsatta läge ställde Assar Lindkvist 
upp som ordförande. Under hans tid som ordfö-
rande byggdes 9 nya hål. En procedur som krävde 
ett enormt engagemang från styrelsen men också 
från de medlemmar som ställt upp för att genom-
föra byggnationerna. 
Omfattande markinköp, införande av Luleå Golf 
AB och förhandlingar med kommunen som gjorde 
att vi fick en ny infartsväg till klubben är bara några 
av de tunga uppdrag som styrelsen utförde. Även 
mot delar av klubbens medlemmar har styrelsen i 
denna fråga fått agera för att övertyga om att ut-
byggnaden var både nödvändig och genomförbar. 
Majoriteten av medlemmarna har när det verkli-
gen gällt, valt att stötta styrelsen. Det kan kanske 
vara förklarligt att en del frågor hamnat ”mellan 
stolarna” på grund av de stora ekonomiska åtagan-
dena som styrelsen haft att bemästra.

Nu är goda råd dyra ! Hur lösa krisen 
som nu var allvarlig !

Onsdagen den 15 december 2004
En grupp började planera för att enligt stadgarna 
samla en grupp på minst 1/10 av klubbens med-
lemmar för att genomföra ett stadgeenligt extra 
möte/extra årsmöte.
Gruppens förslag till detta extra årsmöte blir, att till 
Golfklubbens styrelse acceptera valberedningens 
förslag vid det ordinarie årsmötet den 8 december 
2004. Nämligen ordinarie ledamöter: Assar Lind-
kvist, Hans Hedenström, Björn Kullberg, Jan 
Müller, Stefan Perdahl, Annica Nilsson, Anders 
Öqvist och Gunnel Johansson. Suppleanter: Ka-
rin Wennström och Jonas Lind.
Anledningen till detta förslag, var bland annat, 
att klubbens och aktiebolagets styrelse skall vara 
densamma. Ovanstående ordinarie ledamöter är 
aktiebolagets styrelse och aktiebolagslagen gör 
det omöjligt att enkelt ändra ett aktiebolags styrel-
sesammansättning.

Tisdag den 21 december 2004, förmiddagen
Enligt klubbchefen Barbro Alatalo som undersökt 
regelverket med SGF och Riksidrottsförbundet så 
kan en icke beslutsför styrelse kalla till ett extra 
årsmöte. På extra årsmöte får endast fyllnadsval 
göras. 
Och vem skall kalla till extra Årsmöte ? 
Om ett extra årsmöte kommer till stånd ? innebär 
det att styrelsemedlemmarna Göran Kihlanki, 
Peter Carlström och Karin Wennström redan är 
valda. Men vi måste på kort tid hitta SEX nya sty-
relsemedlemmar plus EN suppleant. Sju nya med-
lemmar skall väljas i en klubb där vi två år i rad 
inte fått ihop ett enda namn till en valberedning. 
Att få fram sju stycken nya starka namn, som kan 
matcha valberedningens förslag från det ordinarie 
årsmötet är knappast möjligt. 
Av vad som hitintills framkommit är det enklaste 
sättet att välja tillbaka styrelsen, enligt valbered-
ningens förslag från det ordinarie årsmötet, att de 
tre valda avsäger sig sina platser. 
På Göran Kihlanki, Peter Carlström och Ka-
rin Wennström vilade nu hela klubbens framtida 
stabilitet. Om de avsade sig sina platser så har ett 
extra möte möjligheten att ställa två olika styrelse-
förslag mot varandra. 

Tisdag den 21 dec. 2004 på eftermiddagen  
Göran Kihlanki, ordförande i Luleå Golfklubb 
och Assar Lindkvist, ordförande i Luleå Golf 
AB, har tillsammans träffat en överenskommelse 
innebärande att på det extra mötet som styrelsen 
kallat till, kommer under val att finnas två alter-
nativ nämligen:
              * Val av styrelse
              * Tilläggsval av styrelse

Extra Årsmöte
Den 21 december kallar nedanstående styrelse-
medlemmar till extra möte den 20 januari 2005 
och med en överenskommen dagordning enligt 
nedan. Detta är den kallelse som utgått till alla 
medlemmar. Göran Kihlanki (ordförande), 
Gunnel Johansson (ledamot), Stefan Perdahl 
(ledamot), Peter Carlström (ledamot) Karin 
Wennström (suppleant)
Det blir därmed möjligt för medlemmarna att 
välja klubbens framtida utveckling och lösa kri-
sen en gång för alla.  
Fotnot: Gunnel Johansson, Stefan Perdahl och Karin 
Wennström var inte med på Höstårsmötet den 8 de-
cember och har därför inte officiellt avsagt sig styrels-
uppdaget. Klubben fick därmed en beslutsför styrelse.
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Dagordning
pkt 1               Upprop och fastställande av dagordning
pkt 2               Mötets behöriga utlysande
pkt 3               Fastställande av dagordning för mötet
pkt 4               Val av ordf och sekr för mötet
pkt 5               Val av två justerare tillika rösträknare
pkt 6               Beslut om årsmötet skall göra fyllnadsval 
                       eller förrätta nyval av
                       samtliga poster i klubbstyrelsen
pkt 7               Val i enlighet med beslut under pkt 6
Vid fyllnadsvall gäller följande:
                      - 3 styrelseledamöter för två år
                      - 3 styrelseledamöter för ett år (fyllnadsval)
                      - 1 styrelsesuppleant för ett år  
Vid nyval gäller följande:
                       - val av ordförande för ett år
                       - val av 4 styrelseledamöter för två år
                        - val av tre styrelseledamöter för ett år
                       - val av 2 styrelsesuppleanter för ett år
pkt 8              Val av valberedningpkt 9                
  Mötets avslutning  

Extra möte Torsdagen den 20 januari 2005
Mötet beslutade att förrätta nyval av  
samtliga poster i klubbstyrelsen. 
Assar Lindkvist valdes därefter till 
ordförande för 2005. 
Till styrelsemedlemmar för två år valdes:  
Hans Hedenström 148 röster
Björn Kullberg 134 röster
Anders Öqvist  134 röster
Annica Nilsson  125 röster
Ej valda:
Olle Hage   86 röster
Peter Carlström  50 röster
Kent Forss  50 röster
Allan Sandström 28 röster
Till styrelseledamöter för ett år valdes:   
Stefan Perdahl  161 röster
Helena Sandström 141 röster
Jan Müller  106 röster
Ej valda:
Olle Hage  87 röster
Tomas Lindqvist 79 röster
Göran Wallo  75 röster
Tomas Hortlund  52 röster
Till valberedning valdes:
Björn Gustafsson
Stefan Westermark
Staffan Borg

Som bilden ovan  och  röstsiffrorna framgår var det ett välbesökt Extra Års-
möte.

”Du är en sanslöst blåst och oinformerad uppviglare. Ditt beteende är beklagligt. Stäng igen din fanatiska 
hemsida bittra gammelgubbe. Den är ju enbart full av lögner. Helt otroligt att man kan bete sig som du gör. 
Har ordet senilitet någon betydelse för dig?”

Min hemsida var under den aktuella krisen medlemmarnas enda infokanal. När krisen var över fick jag 
mycket beröm för min insats. Men alla tyckte inte om hemsidans innehåll. Av en anonym avsändare fick jag 
följande e-mail:
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Medlemsmatrikel 1977
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Handicapförteckning 1980
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HIO på Luleå GK
År Namn
1965 Bengt Forsberg
1966 Håkan Forsberg
1970 Bertil Hedlund
1971 Börje Lundberg
1973 Anders Ranheimer
1973 Per Andersson
1973 Per-Olov Tideman
1976 Alfons Palm
1976 Elly Svanberg
1979 Sixten Nilsson
1979 Ulf Westman
1979 Gösta Johansson
1979 Ove Kraft
1979 Henrik Adling
1979 Bengt Ericsson
1980 Göran Wallgren
1980 Karl-G Sandström
1981 Anita Sundström
1983 Nils-Erik Qvist
1983 Annika Lundberg
1983 Bengt Forsberg
1984 Lars Bergström
1985 Torbjörn Seger
1985 Tomas Lundqvist
1986 Kjell Herlevsson
1986 Peter Wiklund
1987 Gunilla Sandberg
1987 Ulla Key
1987 Tord Renberg
1988 Johan Lundahl
1988 Olov Garmager
1988 Gunnar Bergström
1988 Kjell Herlevsson
1988 Roland Segerlund
1989 Annika Åström
1989 Stefan Landström
1989 Richard Gregory
1989 Kenneth Andersson
1989 Kjell Herlevsson
1989 Åke Olsson
1990 Patrik Taveniku
1990 Christer Nyberg
1990 Jan Hallgren
1990 Assar Olofsson
1990 Lena Wikberg
1991 Erkki Pörhölä
1991 Mats Sjöblom
1991 Christer Adolfsson 
1992 David Geiger
1992 Niklas Olofsson
1992 Gunnar Nordström
1992 Per Nilsson
1992 Lennart Sjögren
1992 Jonas Söderberg
1992 Bo Forsman
1992 Robert Sundbom
1992 Stig Lindström
1992 Gunnar Nyman
1992 Robert Sundbom
1992 Karl Landström
1992 Jari Rouso
1992 Thorsten Sjödin
1993 Per Munkhammar

År Namn 
1993 Kjell Hansson
1993 Lars Lindström
1993 Tony Holmgren
1993 Gunnar Lind
1993 Börje Bäckman
1994 Andreas Tegner
1994 Martin Brun
1994 Henrik Sundqvist
1995 Svante Öman
1995 David Zetterström
1995 Ulla Denarp
1995 Rickard Lindbäck
1995 Barbro Markström
1995 Magnus Larsson
1995 Pekka Soini
1996 Per Andersson
1996 Jan-Allan Knobloch
1996 Roland Lindqvist
1996 Peter Niva
1996 Georg Andersson
1996 Jerry Grahn
1996 Joakim Lundgren
1996 Jerker Nyman
1997 Per Garmager
1997 Anders Johansson
1997 Jim Gustafsson
1997 Pär Ideklev
1997 Holger Nyman
1998 Erik Myhr
1998 Tord Renberg
1998 Jerry Grahn
1998 Jerry Sikblad
1998 Jan Selström
1999 Ulla Denarp
1999 Björn Boman
1999 Annel Jönsson
1999 Owe Johansson
1999 K-G Wikberg
2000 Urban Landström
2000 Tore Isaksson
2000 Lars-Gunnar Falk
2000 Thomas Lindbäck
2000 Nils Hansson
2000 Björn Lampinen
2000 Ulf Lindholm
2000 Mikael Vanhaniemi
2001 Daniel Westermark
2001 Roland Lindqvist
2001 Roger Karlsson
2001 Staffan Borg
2001 Kerstin L-Pettersson
2001 Hans Näslund
2001 Folke Stridsman
2001 Jerker Nyman
2001 Markus Westerberg
2001 Kjell-Olof Jonsson
2001 Gunnel Bergman
2001 Roland Carlsson
2001 Lennart Sjögren
2002 Ulf Blombäck
2002 Bernt Tiberg
2002 Ingemar Oscarsson
2002 Per Ideklev

År Namn 
2002 Majvor Müller
2002 Kenneth Larsson
2002 Rickard Wiberg
2002 Henrik Lerviken
2002 Roland Johansson
2003 Johan Backfjärd
2003 Eskil Radkvist
2003 Tord Holmström
2003 Gustav Moberger
2003 Barbro Alatalo
2003 Anders Lampinen
2003 Tomas Boström
2003 Kjell Sandström
2003 Kent Alatalo
2003 Anders Borg
2004 John Talbor
2004 Jerker Nyman
2004 Barbro Alatalo
2004 Åke Ögren
2005 Bengt Wikström
2005 Jan-Erik Wuolo
2005 Stig Sandström
2005 Håkan Danielsson
2006 Christer Nyberg
2006 Roland Carlsson
2006 Thomas Stefansson
2006 Peter Josefsson
2006 Bengt Wikström
2006 Per Nilsson
2007 Alice Lind
2007 Tobias Dyrlind
2007 Bengt Wikström
2007 Bertil Englund
2007 Ingemar Oskarsson
2007 Stig Gidlund
2007 Leif Gatedal
2007 Karl-Göran Ekström
2007 Mats Öhman
2007 John Björnfot (14 år)
2007 Patrik Stöckel
2008 Erik Thelin
2008 Stefan Sundqvist
2008 Mats Wikström
2008 Bertil Englund
2008 Ulf Sjöström
2008 Lennart Wallin
2008 Stefan Thörnlund
2008 Anders Ranheimer
2008 Leif Nyström, Piteå
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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HIO på Luleå GK

Anders Ranheimer 
35 år mellan sina 
HIO 1973 och 2008.
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Kjell Herlevsson HIO 1989
När Kjell Herlevsson 1989 gjorde HIO på hål 6, 
Renen, fanns två rutviksgrabbar på banan och rå-
kade se att bollen gick i hål. De sprang fram och 
kollade för säkerhets skull. Därefter sprang de 
upp till klubbhuset och frågade om inte alla som 
sett en hole in one skulle bli bjudna på cham-
pange. När Kjell fick höra detta ordnade han 
faktiskt så att grabbarna fick ett glas Gula Änkan.

Jerry Grahn HIO 1998
Jerry spelade tillsammans med fru Gudrun och 
Ove Granström. Efter riktigt bra spel på Björnen 
blev det HIO på det 6 hålet. Det som var extra 
märkligt var att Ove Granström dagen före spelat 
med en luleåbo som också gjort HIO. Efter denna 
dag ville alla spela med Ove Granström.

Kjell Herlevsson HIO 1988
Kjells HIO på Renen hål 1 var möjlig då vi spe-
lade tävling med endast par tre hål.

Lennart Sjögren HIO 2001
Att gör HIO på Björnen 4 kräver en förklaring. Vi 
spelade en sommar hål 4 med provisorisk green. 
Ordinarie green gjordes om helt. Lennart slog 
med drivern rakt in i hål. Kan inte räknas som 
albatross.

John Talbor HIO 2004
John från Australien satsade på green på hål 7, 
Renen vilket inte är helt lätt. Han satsade rätt och 
fick både en HIO och en Albatross.

Richard Gregory HIO 1989
Richard gjorde HIO på hål 7, Björnen. Detta krä-
ver en förklaring. Hål byggdes på mycket sank 
mark och spelades som par 3 hål ganska länge. 
Hålet var nr 16 då spelet startade på Renen. 

Duoble Eagle 
Björn Nordgren, Martin Brännström, har gjort 
Albatross på hål 5, Hermelinen, ett par 5 hål. Att 
göra en Albatross på ett par 5 hål är betydligt 
svårare än att göra en HIO på ett korthål. Trots 
det har efter 3 år gjorts två Double eagle, som 
albatross heter i engelska länder, på Hermelinen.

Många HIO blir det
Anders Ranheimer, spelade 1973 matchspel mot 
Tage Tyrbo och gjorde HIO på hål 2, Renen. 
Trots ”ettan” på ”tvåan” förlorade han matchen. 
Sin andra HIO gjorde Anders 35 år senare nämli-
gen år 2008 på hål 4, Hermelinen.
Som kuriosa, från samma matchspel 1973, 
spelade samma dag P-O Tideman matchspel och 
också han gjorde HIO men på hål 6, Renen.

Detta skall vara sanning,  
men jag har inte talat med någon som var 
med. 
Bertil Hedlund känd från radio och TV på 70-
talet var medlem i Luleå Golfklubb. Bertil gick 
ensam på golfbanan en dag och gjorde hole in 
one på nuvarande hål 6. Vad göra ? Tittade sig 
omkring - ingen i närheten, inget vittne. Jäklar 
?! Nåja inget att göra. Dagen efter !! spelade han 
banan tillsammans med några polare och kunde 
naturligtvis inte undanhålla dem sin tidigare 
bedrift. För att ytterligare understryka sannings-
halten slår han sitt slag - och tro det eller ej - gör 
på nytt HIO.

Klubbens första HIO
gjordes av Håkan Forsberg 1966 hål 1, Renen 
som då var ett par 3 hål med layout enligt fig.3, 
sidan 6.

Hole In One med kommentarer

Klubbens första HIO.....fick inte räknas 
På 8 hålsbanan från 1964 (Figur 3, sid 5) inträf-
fade en hole in one av det märkligare slaget. 
Bengt Forsberg står på 3:ans utslag (ungefär vid 
nuvarande 4:e utslaget) med självklar avsikt att 
träffa greenen eftersom det är ett par 3 hål. Men 
Bengt missar målet, träffar i stället green på hål 2 
(se banskiss sid 5) men inte nog med detta, bollen 
går i hål, på fel green. Klubbens första HIO 1965 
fick inte Bengt räkna.
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 Ordförande
1955 Tage Forsberg
1956 Tage Forsberg
1957 Tage Forsberg
1958 Curt Pettersson
1959 Curt Pettersson
1960 Henrik Lindström
1961 Henrik Lindström
1962 Henrik Lindström
1963 Henrik Lindström
1964 Henrik Lindström
1965 Henrik Lindström
1966 Henrik Lindström
1967 Henrik Lindström
1968 Henrik Lindström
1969 Henrik Lindström
1970 Henrik Lindström
1971 Henrik Lindström
1972 Henrik Lindström
1973 Henrik Lindström
1974 Henrik Lindström
1975 Henrik Lindström
1976 Henrik Lindström
1977 Henrik Lindström
1978 Staffan Stenudd
1979 Staffan Stenudd
1980 Yngve Adolfsson
1981 Hans Hedenström
1982 Hans Hedenström
1983 Hans Hedenström
1984 Hans Hedenström
1985 Erik Johansson
1986 Erik Johansson
1987 Erik Johansson
1988 Erik Johansson
1989 Stefan Westermark
1990 Stefan Westermark
1991 Stefan Westermark
1992 Stefan Westermark
1993 Stefan Westermark
1994 Stefan Westermark
1995 Stefan Westermark
1996 Stefan Westermark
1997 Stefan Westermark
1998 Assar Lindkvist
1999 Assar Lindkvist
2000 Assar Lindkvist
2001 Assar Lindkvist
2002 Assar Lindkvist
2003 Assar Lindkvist
2004 Assar Lindkvist
2005 Assar Lindkvist
2006 Ingvar Nilsson
2007 Ingvar Nilsson
* Ordförande
2008 Ingvar Nilsson
2009 Ingvar Nilsson

Sekreterare
Elly Svanberg
Elly Svanberg
Elly Svanberg
Elly Svanberg
Elly Svanberg
Ulf Nyberg
Ulf Nyberg
Bengt Forsberg
Bengt Forsberg
Bengt Forsberg
Louis Améen
Louis Améen
Louis Améen
Louis Améen
Louis Améen
Louis Améen
Hans Karlsson
Hans Karlsson
Hans Karlsson
Hans Karlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Roland Carlsson
Mårten Andersson
Mårten Andersson
Jerry Grahn
Jerry Grahn
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg
Staffan Borg

Leif Burwall
Leif Burwall
Leif Burwall

Hans Hedenström
Hans Hedenström
Kent Forss
Annel Jönsson
Ledamöter
Olle Hage
Olle Hage

Kassör

Ulf Nyberg
Ulf Nyberg
Britta Vilén
Britta Vilén
Britta Vilén
Britta Vilén
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Arne Askenby
Kjell Herlevsson
Kjell Herlevsson
Kjell Herlevsson
Kjell Herlevsson
Kjell Herlevsson
Kjell Herlevsson
Kjell Herlevsson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Lars Taawo
Lars Taawo
Lars Taawo
Lars Taawo

Göran Wallo
Göran Wallo
Göran Wallo
Stefan Perdahl
Stefan Perdahl
Stefan Perdahl
Olle Hage
Olle Hage
Ledamöter
Annel Jönsson
Annel Jönsson

v.ordförande

Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg

Yngve Adolfsson
Yngve Adolfsson
Hans Hedenström
Gunnar Svanberg
Gunnar Svanberg
Erik Johansson
Erik Johansson
Lennart Johansson
Lennart Johansson
Uno Dahlén
Uno Dahlén
Uno Dahlén
Uno Dahlén
Britt-Marie Burwall
Britt-Marie Burwall
Britt-Marie Burwall
Britt-Marie Burwall
Britt-Marie Burwall
Britt-Marie Burwall
Britt Hogenstedt
Britt Hogenstedt

Håkan Sundin
Håkan Sundin
Håkan Sundin
Bernt Tiberg
Björn Kullberg
Björn Kullberg
Björn Kullberg
Björn Kullberg
Ledamöter
Björn Kullberg
Mats Wikström

Styrelseledamöter Luleå GK

Hans  
Hedenström

Britt-Marie
Burwall
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Kjell Herlevsson

Bror Björnfot

Hedersmedlemmar
1993 Elly Svanberg
1993 Gunnar Svanberg
2003 Kjell Herlevsson
2004     P-O Tideman
2005 Assar Lindkvist
2012 Per-Eric Ericsson
2013 Jerry Grahn 
Glömda hedersmedlemmar !?
 Henrik Lindström
 Arne Askenby

 Ordförande
2010
2011 
2012
2013
2014
2015

Sekreterare Kassör v.ordförande
Styrelseledamöter Luleå GK

Klubbchef Luleå GK
1985 Per-Olof Tideman
1996 Leif Gatedal
1998  Barbro Alatalo
2005    Pasi Mäkeläinen  
2006    Pasi Mäkeläinen
2007    Bror Björnfot
2008    Göran Larsson
2009   Göran Larsson 
2010    Göran Larsson
VD/Banchef LGK AB
2001   Kjell Herlevsson
2002   Kjell Herlevsson
2003   Assar Lindkvist
2004   Assar Lindkvist
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 Ledamöter
1955 
1956 
1957 
1958 P-Å Sandström, Tage Forsberg, Bo Rondahl, Gunnar Nordlund
1959 P-Å Sandström, Tage Forsberg, Bo Rondahl, Gunnar Nordlund
1960 Curt Pettersson, Tage Forsberg, Gunnar Nordlund, Bo Rondahl
1961 Curt Pettersson, Tage Forsberg, Gunnar Nordlund, Inga Lindgren
1962 Curt Pettersson, Tage Forsberg, Gunnar Nordlund, Inga Lindgren
1963 Curt Pettersson, Tage Forsberg, Gunnar Nordlund, Inga Lindgren
1964 Svante Linderoth, Erik Johansson, Erik Yngwe, Bo Juhlin.
1965 Svante Linderoth, Erik Johansson, Elna-Britta Encrantz, G.Nordlund.
1966 Erik Yngwe, Bo Juhlin, Elna-Britta Encrantz, Gunnar Nordlund.
1967 Erik Yngwe, Bo Juhlin, Birger Herséus, Karin Lalander
1968 Birger Herséus, Karin Lalander, Karl Granlund, Tage Tyrbo
1969 Tage Tyrbo, A-M Lindström, Bertil Hedlund, Alfons Palm
1970 A-M Lindström, Bertil Hedlund, Alfons Palm, Birger Herséus
1971 A-M Lindström, Bertil Hedlund, Alfons Palm, Per-Eric Ericsson
1972 A-M Lindström, Alfons Palm, Per-Eric Ericsson, Erik Bernmar
1973 Alfons Palm, Per-Eric Ericsson, Erik Bernmar, Eva Lundberg
1974 Alfons Palm, Per-Eric Ericsson, Staffan Stenudd, Eva Lundberg
1975 Alfons Palm, Per-Eric Ericsson, Staffan Stenudd, Eva Lundberg
1976 Nils-Erik Qvist, Per-Eric Ericsson, Staffan Stenudd, Eva Lundberg.
1977 Nils-Erik Qvist, Staffan Stenudd, Sven Sundqvist, Elly Svanberg
1978 Sven Sundqvist, Elly Svanberg, Ulf Boström, Alfons Palm
1979 Sven Sundqvist, Mona Cederlund, Ulf Boström, Alfons Palm.
1980 Sven Sundqvist, Inger Tideman, Alfons Palm
1981 Inger Tideman, Roger Nilsson, Lisa Åsell, Harry Risto
1982 Inger Tideman, Lisa Åsell, Harry Risto, Jerry Grahn, G.Segerlund
1983 Jerry Grahn, Göran Segerlund, Hans Brännberg, Lena Wikberg
1984 Jerry Grahn, Göran Segerlund, Hans Brännberg, Lena Wikberg
1985 Jerry Grahn, Göran Segerlund, Hans Brännberg, Gunn Enbom
1986 Göran Segerlund, Kjell Enbom, Hans Brännberg, Gunn Enbom
1987 J.Grahn, G.Segerlund, Lilian Garmager, H.Brännberg, Per Hedenberg.
1988 J.Grahn, G.Segerlund, Lilian & Olov Garmager, Lennart Lind
1989 Göran Segerlund, Olov Garmager, Lennart Lind, Britt-Marie Burwall.
1990 Britt-Marie Burwall, Thorsten Sjödin, Ingvar Nilsson, Tommy Andersson.
1991 Hans Brännberg, Lars Marcusson.
1992 Hans Brännberg, Lars Marcusson
1993 Hans Brännberg
1994 Hans Brännberg, Lars Taawo
1995 Hans Brännberg, Ove Granström
1996 Hans Brännberg,  David Jones
1997 Hans Brännberg,  David Jones
1998 Håkan Sundin, Barbro Alatalo, Ola Norén
1999 
2000 Jan Müller, M-B Olofsson
2001 Jan Müller, M-B Olofsson
2002 Jan Müller, Maj-Britt Olofsson, Gunnel Johansson
2003 Stellan Minnhagen, Monica Östling
2004 Jan Müller, Gunnel Johansson, Anders Öqvist
2005 Jan Müller, Annica Nilsson, Anders Öqvist
2006 Annica Nilsson, Anders Öqvist, Karin Wännström
2007 Anders Öqvist, Liselott Axelsson
* Ledamöter
2008 Liselott Axelsson, Mats Wikström
2009 Michael Lundgren, Birgit Stöckel-Danielsson

Övriga ledamöter Luleå GK
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Leif Burwall

 Banchef
1960 Gunnar Svanberg
1961 Gunnar Svanberg
1962 Gunnar Svanberg
1963 Gunnar Svanberg
1964 Gunnar Svanberg
1965 Svante Lindroth
1966 Gunnar Svanberg
1967 Gunnar Svanberg
1968 Gunnar Svanberg
1969 Gunnar Svanberg
1970 Gunnar Svanberg
1971 Alfons Palm
1972 Alfons Palm
1973 Alfons Palm
1974 Per-Eric Ericsson
1975 Alfons Palm
1976 Svante Murman
1977 Svante Murman
1978 Alfons Palm
1979 Alfons Palm
1980 Alfons Palm
1981 Roger Nilsson
1982 Kjell Herlevsson
1983 Kjell Herlevsson
1984 Kjell Herlevsson
1985 Göran Segerlund
1986 Göra Segerlund
1987 Göran Segerlund
1988 Göran Segerlund
1989 Thorsten Sjödin
1990 Thorsten Sjödin
1991 Thorsten Sjödin
1992 Thorsten Sjödin
1993 Thorsten Sjödin
1994 Thorsten Sjödin
1995 Thorsten Sjödin
1996 Thorsten Sjödin
1997 Thorsten Sjödin
1998 Thorsten Sjödin
1999 
2000 Kjell Herlevsson
2001 Kjell Herlevsson
2002 Kjell Herlevsson
2003 
2004 
2005 

Ordf tävlingskomm

Lars Svanberg
Lars Svanberg
Lars Svanberg
Louis Ameén
Louis Ameén
Lars Svanberg
Lars Svanberg
Bo Öhman
Bo Öhman
Staffan Stenudd
Staffan Stenudd
Hans Karlsson
Anders Ranheimer
Anders Ranheimer
Sven Sundqvist
Sven Sundqvist
Sven Sundqvist
Sven Sundqvist
Sven Sundqvist
Harry Risto
Harry Risto
Jerry Grahn
Jerry Grahn
Jerry Grahn
Kjell Enbom
Per Hedenberg
Olov Garmager
Olov Garmager
Ingvar Nilsson
Ingvar Nilsson
Leif Burwall
Leif Burwall
Leif Burwall
Leif Burwall
Leif Burwall
Leif Burwall
Peter Carlström

Anita Markstedt
Anita Markstedt
Anita Markstedt
Anita Markstedt
Edde Hjärpe
Lars-Rol. Lindqvist

Ordf damkommitté

Ingrid Oterdahl
Karin Lalander
Karin Lalander
Ann-Mari Lindström
Ann-Mari Lindström
Ann-Mari Lindström
Eva Lundberg
Eva Lundberg
Eva Lundberg
Eva Lundberg
Eva Lundberg

Elly Svanberg
Mona Cederlund
Lisa Åsell
Lisa Åsell
Lisa Åsell
Lena Vikberg
Lena Vikberg
Gunn Enbom
Gunn Enbom
Lilian Garmager
Lilian Garmager
Britt-Marie Burwall
Britt-Marie Burwall
Britt Hogenstedt
Britt Hogenstedt
Rose-Marie Lövenstig
Rose-Marie Lövenstig
Rose-Marie Lövenstig
Rose-Marie Lövenstig
Barbro Spets
Barbro Spets

Annel Jönsson
Annel Jönsson
Ann-Cristin Lindbäck
Ann-Cristin Lindbäck
Ann-Cristin Lindbäck
Lena Köhler
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Klubbmästare

1958 H Per-Åke SandströmD Elly Svanberg
1959 H -  D -
1960 H -  D -
1961 H P-O Tideman D -
1962 H P-O Tideman D -
1963 H Torsten Wolff D Elly Svanberg
1964 H P-O Tideman D Elly Svanberg
1965 H P-O Tideman D Elly Svanberg
1966 H P-O Tideman D Elly Svanberg
1967 H P-O Tideman D Inger Tideman
1968 H P-O Tideman D Inger Tideman
1969 H P-O Tideman D Inger Tideman
1970 H P-O Tideman D A-M Lindström
- HJ Jan Björklund DJ -
1971 H Lennart Carstam D Birgitta Stenudd
- HJ Bengt Ericsson DJ -
1972 H Bengt Ericsson D Elly Svanberg
 HJ Bengt Ericsson DJ Åsa Ericsson
1973 H P-O Tideman D Birgitta Stenudd
- HJ Bengt Ericsson DJ Åse Carlsson
1974 H P-O Tideman D Birgitta Stenud
- HJ Bengt Ericsson DJ Brita Svanberg
- OB Birger Herséus  - -
1975 H P-O Tideman D Birgitta Stenudd
- HJ Olle Svanberg DJ Lotta Lekberg
- OB Birger Herséus  - -
1976 H P-O Tideman D Inger Tideman
- HJ -  DJ -
1977 H P-O Tideman D Brita Svanberg
- HJ Mats Vikström DJ Brita Svanberg
- OB Gunnar Svanberg  - -
1978 H P-O Tideman D Annika Lundberg
- HJ Bengt Ericsson DJ Åse Carlsson
- OB Gunnar Svanberg  - -
1979 H P-O Tideman D Annika Lundberg
- HJ Jörgen Gidlund DJ Annika Lundberg
- OB Hildemar Awebro  - -
1980 H Björn Nordberg D Annika Lundberg
- HJ Patrik Stöckel DJ Annika Lundberg
- OB Gunnar Svanberg  - -
1981 H Björn Nordberg D Annika Lundberg
- HJ Jörgen Gidlund DJ -
1982 H Håkan Nilsson D Annica Lundberg
- HJ Mats Sundberg DJ -
- OB Lars Svanberg  - -
- YOB Åke Holmlund  - -
1983 H Leif Seger D Maria Persson
- HJ Leif Seger DJ -
- OB Evert Strandberg  - -
- YOB B-Å Sundberg  - -
1984 H Patrik Stöckel D Maria Persson
- HJ Leif Seger DJ -
- OB Evert Strandberg OG Gudrun Grahn
- YOB Leif Ekberg  - -
1985 H Leif Seger D Maria Persson
- HJ Leif Seger DJ -
- OB Evert Strandberg OG Gudrun Grahn
- YOB Tage Tyrbo  - -

1986 H Jörgen Svensson D Maria Persson
- HJ Leif Seger DJ Maria Persson
- OB Erik Johansson OG Gudrun Grahn
- YOB Tage Tyrbo - -
1987 H Mats Vikström D Åsa Ekberg
- HJ Peter Thelin DJ Åsa Ekberg
- OB Erik Johansson OG Gudrun Grahn
- YOB Leif Ekberg V Nils-Erik Qvist
1988 H Leif Seger D Åsa Ekberg
- HJ Fredrik Tideman DJ Åsa Andersson
- OB Evert Strandberg OG Gudrun Grahn
- YOB Leif Ekberg V Erik Johansson
1989 H P-O Tideman D Åsa Ekberg
- HJ Markus WesterbergDJ Malin Dannberg
- H45 Leif Ekberg D60 Lisa Åsell
- H55 Jerry Grahn H65 Greger Gunnerlöv
1990 H Markus WesterbergD Åsa Ekberg
- HJ Jonas Lind DJ Gabriella Hogenstedt
- H45 Leif Ekberg D50 Gudrun Grahn
- H55 Anders Eriksson H65 Greger Gunnerlöv
1991 H Staffan Seger D Åsa Ekberg
- HJ Staffan Seger DJ Malin Dannberg
- H45 P-O Tideman D40 Inger Tideman
- H55 Evert Strandberg D50 Britt Hogenstedt
- H65 Erik Johansson D60 Greta Johansson
1992 H Per Nilsson D Åsa Ekberg
- HJ Staffan Seger DJ Malin Dannberg
- H35 Gunnar Nyman D40 Anita Sundström
- H45 P-O Tideman D50 -
- H55 Per-Eric Ericsson D60 -
- H65 Erik Johansson - -
1993 H P-O Tideman D Malin Dannberg
- HJ Tobias Wikberg DJ Malin Dannberg
- H35 P-O Tideman D40 Inger Tideman
- H45 P-O Tideman D50 Barbro Lindkvist
- H55 Leif Ekberg D60 -
- H65 Evert Strandberg - -
1994 H Markus WesterbergD Malin Dannberg
- HJ Markus WesterbergDJ -
- H35 Mats Vikström D40 Barbro Spets
- H45 Assar Olofsson D50 Ulla Denarp
- H55 Ivar Lång D60 Asta Nordström
- H65 Per-Eric Ericsson - -
1995 H Peter Thelin D Marie Tideman
- HJ Tobias Wikberg DJ Marie Tideman
- H35 Mats Vikström D40 Monica Tegner
- H45 P-O Tideman D50 Inger Tideman
- H55 Leif Ekberg D60 Lilian Garmager
- H65 Per-Eric Ericsson - -
1996 H Peter Thelin D Malin Dannberg
- HJ Tobias Wikberg DJ Jennie Sjöberg
- H35 Mats Vikström D40 May Larsson
- H45 Roger Sundqvist D50 Barbro Spets
- H55 Gunnar NordströmD60 Henny Hedlin
- H65 Per-Eric Ericsson - -
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Klubbmästare

Banrekord  (2010)    
 
Renen/Björnen:   
Jonas Lind, Luleå GK, 67 slag, vit tee (1997) 
Renen/Hermelinen:  
Martin Styf, Chalmers GK, 67 slag, vit tee, 
2005-07-05
Björnen/Hermelinen:  
Andreas Johansson, Rättviks GK, 68 slag vit tee,  
2006

2006 H Tomas Lindqvist D Karin Lundstedt
- HJ Tomas Lindqvist DJ Anja Nilsson
- H35 Lennart Sjögren D35 Annel Jönsson
 H55 Tomas GustafssonD50 Gun Gatedal
- H45 Lennart Lind D60 Barbro Alatalo
- H65 Öje Lindkvist H75 Per-Eric Ericsson
2007 H NiklasRuumensaariD Karin Lundstedt
- HJ Per Hedström DJ -
- H35 Ronnie Westlund D35 Annel Jönsson
- H45 Per Garmager D50 Gun Gatedal
- H55 Lennart Lind D60 May Wikström
- H65 Bertil Englund D70 Karin Ericsson
 H75 Jerry Grahn
                             Äkta m/sambo    
  <99   Annel Jönsson/Lars Gunnar Falk 
2008 H Rickard Wiberg D Gun Gatedal
- HJ Rickard Wiberg DJ -
- H35 Kent Radkvist D35 Annel Jönsson
- H45 Per Garmager D50 Gun Gatedal
- H55 Lennart Lind D60 May Wikström
- H65 Bertil Englund H75 Bror Björnfot
 2-gen far/son Ämake/sambo
 Lennart &             Jörgen/ 
 Micha Lind Annika Holmström
 2gen /Mix Lena/Leif Lindgren - -
2009 H Per Hedström D Maria Harila
 HJ Per Hedström DJ Maria Harila
 H35 Patrik Larsson D35 Annel Jönsson
 H45 Roger Karlsson D50 Gun Gatedal
 H55 Lennart Lind D60 May Wikström
 H65 Bertil Englund H75 Per-Eric Ericsson
  Ämake/sambo  Foursome
  <99   Cristoffer Andersson/Sofia Gardholm 
  >100  Annel Jönsson/ Lars-Gunnar Falk 
2010 H Per Nilsson D Maria Harila
 HJ Per Hedström DJ Maria Harila
 H35 Per Nilsson D35 Annel Jönsson
 H45 Mats Wikström D50 Gun Gatedal
 H55 Lennart Lind D60 Gunnel Johanson
 H65 Leif Gatedal H75 Kjell Herlevsson
 Ämake/sambo Foursome
 <99   Lennart Sjögren/Jenny Boman 
  >100 Thomas Gustafsson/Margit Karlsson

1997 H Peter Thelin D Annika Enbom
- HJ Tobias Wikberg DJ -
- H35 Ulf Silverplatz D40 Rose-M Lövenstig
- H45 Lennart Lind D50 May Wikström
- H55 Leif Ekberg D60 Asta Nordström
- H65 Evert Strandberg H75 Greger Gunnerlöv
1998 H Jonas Lind D Gabr. Hogenstedt
- HJ Tobias Wikberg DJ Emma Wallgren
- H35 Per Garmager D40 Lena Lundgren
- H45 Lennart Lind D50 May Wikström
- H55 Leif Ekberg D60 Henny Hedlin
- H65 Anders Eriksson H75 Nils-Erik Qvist
1999 H Jonas Lind D Åsa Ekberg
- HJ Tobias Wikberg DJ Erika Blombäck
- H35 Per Garmager D40 -
- H45 Jan-Erik DannbergD50 -
- H55 Leif Ekberg D60 -
- H65 Gunnar Nordström - -
- H75 Åke Olsson - -
2000 H Markus Ekberg D Malin Dannberg
- HJ NiklasRuumensaariDJ Erika Blombäck
- H35 Patrik Taveniku D40  -
- H45 Jan-Erik DannbergD50 Barbro Spets
- H55 Leif Ekberg D60 Karin Ericsson
- H65 Kjell Herlevsson H75 Åke Olsson
2001 H Lennart Sjögren D Åsa Heiden
- HJ Fredrik Karlsson DJ Erika Blomböck
- H35 Per Garmager D40 Alice Lind
- H45 Lennart Lind D50 May Wikström
- H55 Janne Dannberg D60  -
- H65 Tord Renberg - -
2002 H Roland Lindqvist D Anna Carlsson
- HJ Roland Lindqvist DJ Jessika Engman
- H35 Nicklas Olofsson D40 Gun Nyström
- H45 Mats Vikström D50 Barbro Spets
- H55 Leif Gatedal D60 Karin Eriksson
- H65 Tord Renberg H75 Olav Garmager
2003 H Per Nilsson D AnnikaHolmström
- HJ Tomas Lindqvist DJ -
- H35 Ola Norén D40 Gun Nyström
- H45 Roger Karlsson D50 May Wikström
- H55 Leif Gatedal D60 Britt-M Burwall
- H65 Öje Lindkvist H75 Per-Eric Ericsson
2004 H Roland Lindqvist D Pia Lindberg
- HJ Roland Lindqvist DJ -
- H35 Jens Pettersson D35 Annel Jönsson
- H45 Mats Vikström D50 Gunn Enbom
- H55 Lennart Lind D60 Karin Ericsson
- H65 Leif Ekberg H75 Per-Eric Ericsson
2005 H Martin BrännströmD Jenny Boman
- HJ Tomas Lindqvist DJ -
- H35 Jan-Allan KnoblochD40 Gun Gatedal
- H45 Per Garmager D50 Lena Oskarsson
- H55 Lennart Lind D60 Karin Ericsson
- H65 Öje Lindkvist H75 Jerry Grahn
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2011 H   Niklas Ruumensaari  D    Maria Harila
 HJ  Erik-Joel Billström   DJ   Maria Harila
 H35  Jonas Lind              D35 Annel Jönsson
 H45  Stefan Olsson         D50 Gun Gatedal
 H55  Lennart Lind          D60  Agneta Öman
 H65  Bertil Englund       H75  Kjell Herlevsson
Äm/Sb Foursome  <99  Lennart Sjögren/Jenny Boman
Äm/Sb Foursome  >100 Gun Gatedal / Leif Gatedal 

2012  H   Fredrik Tideman  D  Maria Harila 
   HJ  Robert Erkki   DJ Maria Harila 
   H35  Markus Ekberg  D35 Annel Jönsson 
   H45  Per Garmager  D50 Gun Gatedal 
   H55  Tomas Gustafsson  D60   -
   H65  Bertil Englund       H75  Kjell Herlevsson 
Äm/Sb Foursome <99   Lennart Sjögren/Jenny Boman 
Äm/Sb Foursome >100 Anki Englund /Bertil Englund 
   Matchspel Markus Ekberg 

2013  H Fredrik Tideman  D Maria Harila 
   HJ Tobias Kangas  DJ Maria Harila 
   H35 Fredrik Tideman  D35  - 
   H45 Mikael Ruumensaari D50 Gun Gatedal 
   H55 Thomas Gustafsson  D60  - 
   H65 Lennart Lind  H75 Öje Lindqvist 
Äm/Sb Foursome <99  
Äm/Sb Foursome >100 
   Matchspel Markus Ekberg     
  2-gen   Thomas Hjert/Oskar Hjert 

2014  H Tobias Kangas   D Annel Jönsson 
   HJ Tobias Kangas  DJ - 
  H35  Lennart Sjögren   D35 - 
  H45  Patrik Taveniku   D50 Annel Jönsson 
  H55  Roger Karlsson   D60 Agneta Öman 
  H65  Lennart Lind   H75 Öje Lindkvist 
Äm/Sb Foursome <99  
Äm/Sb Foursome >100 
   Matchspel Niklas Ruumensaari     
  2-gen Peter Öqvist/ Viktor Enström 

2015  H Tobias Kangas   D Maria Lockman 
   HJ Tobias Kangas  DJ Emma Berg 
   H35 Per Nilsson   D35 - 
   H45 Mikael Ruumensaari 
 D50 Nattaporn Fredriksson 
   H55 Per Garmager D60   
   H65 Lennart Lind  H75 Börje Bäckman 
Äm/Sb  Foursome <99  
Äm/Sb  Foursome >100 
   Matchspel       
  2-gen   

Klubbmästare
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Klubbmästare

Gubbgolfen
introducerades 1991 av Jerry Grahn. En improviserad tävling för ”gubbar” som fyllt 55 år. Grundtanken 
var att inte tyngas av en massa administrativa sysslor. Man dök upp på tävlingsdagens morgon, anmälde sig 
genom att själv skriva sitt scorekort, lottades ihop och sedan ut på banan för spel. I klubbtidningen på hösten 
1991 redovisades tävlingen under rubriken ”Gubbgolfen en succé”.
Veterangolfen
Tävlingen växte efterhand i omfång och 1995 ändrades namnet till Veterangolf samtidigt som åldersgränsen 
höjdes till 60 år. Veteran vid 55 års ålder föreföll vara väl så ungt. Senare inbjöds också damer att deltaga 
i tävlingen. Tyvärr är det inte så många damer som ställer upp, men antalet stiger sakta men säkert. 1995 
skänkte Per-Eric Ericsson en handskuren lappkniv till veterangolfens tävling, en enormt vackert hantverk 
med otroliga ornament. Kniven skulle tillfalla den veteran som under året utfört något speciellt - en bragd 
av något slag. Strängt taget allt som en golfveteran kan tänkas uträtta skulle bedömas. Bragdkniven gick till 
Gustav Lind (75) med motiveringen: ”Att i den åldern spela golf på denna nivå, hcp 15-16 och dessutom så 
stabilt och jämt, trots uppenbara hälsoproblem, vittnar om enastående talang, mod och framåtanda. Gustav 
visar oss andra att man aldrig skall ge upp och att golfen ibland ersätter läkaren”
Under de senaste åren har Lars Sikblad engagerat sig som förnyare och utvecklare av veterangolfen, allt till 
det bättre. Bland annat införde han ett slutspel som utmynnade i att vi utsåg en VM mästare (Veteran-Mäs-
tare). 1997 avslutades, för första gången, säsongen med en trevlig tillställning med mat och prisutdelning. 
Detta år segrade Tord Renberg med Stig Lindström som 2:a och K-G Wikberg som 3:a. 

Veteranmästare

Nedan några exempel på fotomontage efter att veteranmästaren korats.

1997  Tord Renberg  
1998  Svante Andersson  
1999  Lars Sikblad  
2000  Svante Andersson  
2001  Alf Lindkvist 

2007 Gunnar Nordström
2008 Kjell-Olof Jonsson
2009 Ragnvald Bogren
2010 Börje Bäckman
2011 Bertil Englund

2002  Karl-Axel Nilsson
2003  Knut Öhman
2004  Börje Bäckman
2005  Kjell-Olof Jonsson
2006  Öje Lindkvist

2012  Ulf Lindholm
2013 Bertil Englund  
2014  Lennart Lind 
2015   
2016
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Damerna bjuds in till Veterangolfen. Att 
damer och herrar tävlar gemensamt är 
unikt i golfvärlden  !
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Informationen till medlemmarna har företrädes-
vis bestått i ett medlemsblad. Medlemsbladet har 
genom åren utvecklats vad gäller layouten och 
innehållet. Sedan omkring 2008 ges medlems-
info via hemsidan. 
Den första Rutviks Allehanda utformades av den 
dåvarande sekreteraren Roland Carlsson. Denna 
tid fanns inte så många möjligheter att producera 
trycksaker. I vart fall var det dyrt. Kopierng var vad 
som gällde.

Rutviks Allehanda till Luleå Golf
Kär tidning med många ansikten !

Design Jerry Grahn
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Veteranernas Rappvisa 
Melodi: Kuckeliku, klockan är sju, Pelle och Monica 
skynda er nu … Sång: Blått   
Text: Barbro Lindkvist
”Allting är stilla, fåglarna drilla, ingen i Lule är uppe 
ännu”
Rapp:
Tisdagsmorgon, javisst, veterangolf ...
Trött som attan … snubblar på mattan …
Vad är det för väder … Vad tar jag för kläder …
Byxa kort eller lång … Kanske också långkalsong …
Spanar i fönstret … Ser ut att bli regn …
”I´m singing in the rain, just singing in the rain”
Var la jag sydvästen … Å, regntäta dressen …
Kaffe i termos, macka och bulle …
Jag skynda mig skulle …
Är lite sen … har ont i ett ben …
ila och kila hit och dit …
Bollar, peggar och jämna pengar …
Snabbt ut i bilen… gasen i botten … 
Framme i Rutvik …
Ska upp till klubbhuset vandra …
Vill starta tidigt som alla andra …
Keps på knoppen … mjukar upp kroppen …
ÄÄÄÄÄÄÄ Äntligen på tee …
Förväntningar stora … men bollen försvann …
Vi borde ha en Mulligan …  
”Vi går över Rutvikens ban fallera, vi hookar och vi 
slicar och vi puttar ej bra. Slår utslag i vatten -  det 
var ju som katten - Vi går över Rutvikens ban fallera”
Solen skiner … snabba greener …
I bagen kläder … för alla väder …
Jacka på och tröja av … på och av … av och på...
Fäll upp paraplyet … nu börjar det regna …
”Droppen drapp och droppen dripp … satt på varsin 
näsetipp…” 
Det flyter bra nu … Ett par och en bogey …
Men otur på nästa … en bunker i vägen …
Slår som besatt … men får ej upp bollen …
Det blev en nia … och sand i håret …och kramp i 
låret..
Till slut vi är på 18:e hål … vi går snart i mål …
Och åt misstagen skrattar …det är nog ingen som fat-
tar. Hur kul det är med att spela GOOOOOOLF ! 

Vi ska sjunga en liten visa
Och här nu golfen vi mäkta prisa
Pigg och glad man blir utav det
Det här alla helt säkert vet.
Tisdag morgon för oss är bokad
Kom ej i vägen då blir du hotad
Kan hända har jag bra flyt i dag
Men då måste jag va i slag.
Nu har damerna blivit flera
Och det väntas bli många mera
Ängslas ej över det vi ber
Vinsten gärna vi ger till er    Tro det!
Många klubbor vi har i bagen
och de flesta är mest i vägen
Int behöver vi fler än tre
Men de andra de hänger med.
Vi två bröder har med i laget
Och de är just utav detta slaget
För det mesta så vinner Öje
Men om inte har Alf det nöje.
Så har vi Jerry och vi har Börje  
Fina bossar som oss omsörje 
Ni mycket gärna får bliva kvar
För någon bättre vi inte har      
Svingen den kan vi diskutera 
Kanske borde vi träna mera
Tiden räcker dock inte till
För fort på bollen vi smälla vill
Ibland det händer men mera sällan
Att bollen går in i rena fällan
Ut i skogen dit du ej vill
Men Janne smäller med drivern till.
Nu vi ber att få gratulera
Vinnaren och salutera
Öje du är bästa av alla
Hurra ropen skall härmed skalla

Veteranvisa 
Text: Karin Ericsson  Melodi: Liikavaara visan (Vär-
namovisan)

Sånger genom åren

Så puttar vi hutten med drivern i strupen
och hoppas den ger oss en bogey nå´n gång
Den är ju så innerligt immigt belupen
och kanske den ger oss en slice i ett språng -FORE- 

Har man sett på själva fan, själva fan, själva fan,
golfare från hela stan, hela stan, hela stan.
Samlats för att festen njuta, 
må den aldrig riktigt sluta.
Friska takter, hej gutår, nu ska vi se hur halvan går.

Luleågolfarnas snapsvisor  

Många gubbar och så lite utav kvinns
Varje tisdag vet ni säkert var vi finns
Nåra ungdomar de är vi inte nu
Vissa har passerat sjuttio åsså sju ......
     Men, vi hänger me, vi hänger me
     av någon anledning så gör vi faktiskt de
Golf är hälsa de är vi ett klart bevis
Våra liv går ju ej uti repris
Vi förlänger det med många glada skratt
och vi spelar en och annan lite spratt .......
    Men, vi hänger me, vi hänger me
     av någon anledning så gör vi faktiskt de

Veteranerna hänger me      
Mel: Vi hänger med   (text Karin Ericsson)
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Du ska få min gamla putter när jag dör,
du ska få min gamla putter när jag dör
För i himlen, när man puttar, 
greenen rakt mot hålet sluttar
Du ska få min gamla putter när jag dör 

Du ska få min gamla driver när jag dör,
du ska få min gamla driver när jag dör
För där uppe har man carry, 
som en player vid namn Gary *)
Du ska få min gamla driver när jag dör 

Du ska få min gamla Topflite när jag dör,
du ska få min gamla Topflite när jag dör
För där uppe hos Gud fader,
spelar man med Penfold Spader 
Du ska få min gamla Topflite när jag dör
 
Du ska få min gamla Golfkeps när jag dör,
du ska få min gamla Golfkeps när jag dör
För med gloria på skallen,
ser jag ut som en Dave Allen  **)
Du ska få min gamla Golfkeps när jag dör

Du ska få min gamla golfvagn när jag dör,
du ska få min gamla golfvagn när jag dör
För i himlen, jag som caddie,
hyr en ängel vid namn Freddie
Du ska få min gamla golfvagn när jag dör

Du ska få min gamla golfsving när jag dör,
du ska få min gamla golfsving när jag dör
För när änglar spelar harpa,
byter jag från golf till harpa
Du ska få min gamla golfsving när jag dör

Det var på Sjögrens de träffa varandra
de sex som ämnade starta vår klubb
och ingen hade om golfspel en aning
året var 1955
Banan var en dröm en saga
men var skulle den nu bli
Alla ville ut nu draga
och med en enorm energi
Jo, till Rutvik de ställde nu färden
på gröna ängar de stakade ut
med såg och yxa de kapade träden
och sen en golfbana blev där till slut
Vi nu därför vill tacka
både Elly, Gunnar och Lars
Bengt å Tord å Gunnar
för den fina starten ni gav
Det var på banan vi mötte varandra
utan er vi ej vore här nu
För de gånger vi alla har vandrat
nu för er alla vi höja vårt glas.

Melodi: Det var på Capri ....

Tänk att få se alla damerna,
en sån dag, som i dag, just en herr golf dag
Vi hälsa Er välkomna i vårt lag, på vår herr golf dag
Tänk vilka härliga slag som ni gör
sej oss, hur känns det när klubban ni för,
särskilt på 5-an där bollen rätt snart,
hamnar i vattnet med fart
Vi tycker att det är härligt, att som er partner få gå
Fast om bollen blir farlig, vi mera på säkerhet slår
I foresome å greensome, det går ju så bra
att hjälpa varandra med vartannat slag.
Från fairway och bunker skall bollen slås opp,
på greenen - och sen i kopp
Tänk, att få spela en herr golf dag,
i ett lag, som i dag och med var sin dam.
Får vi kanhända en annan gång, göra spelet om
Damer, vi tycker så här ská det vá,
vi hoppas ni trivs och att kaffet är bra.
Att bollen vi slagit med pitch eller chip,
inte för to-o-kigt gick.
Vi slagit från tee och från bunkrar,
ibland långt, ibland alltför kort.
Kanhända fastän dé vá dumt dé,
ibland nå´n utav oss sett opp.
Nu vill vi säga ett tack skall ni ha,
vi tycker att dagens spel varit bra
Kommande år en in-bjudan ni får
att spela med oss om det går

Sången till damerna    
Mel: Rosa på bal  (Skriven av Lisa Åsell 1980, omar-
betad av Jerry Grahn 1994)

**)  
Dave Allen, född 1936 i Du-
blin, Irland. Började tidigt 
turnera på engelska teatrar 
och nattklubbar som stå-upp 
komiker. ”Tonight med Dave 
Allen” (1967), är en av de 
mest framgångsrika show-
erna i Australien. Han dog 
plötsligt i mars 2005. 

*) Gary Player legendarisk golfare, tillsammans med 
Jack Nicklaus och Arnold Palmer.

I begynnelsen

Golfarens testamente
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Text: Karin Ericsson    Melodi: om 
man inte har för stora pretentioner.
Nu är golfsäsongen slut
och vår segrare är Knut
Honom firar vi med stora ovationer
Karl-Axel har minsann
i år mött sin överman
båda hyllar vi med hjärtliga gratulationer

Sven-Erik, du är nog den kar
som mest poäng av alla har
trots att resultaten visar variationer
Kan hända är det så
svårt att toppen alltid nå
men du visar oss klara indikationer

Glada golfare vi är
varje tisdag står vi där
alltid med den stora ambitionen
att i dag skall vi nog få
uppå Jerrys lista stå
bara vi kan bevara koncentrationen

Ja, ikväll så är det fest
för att fira er som mest
och här gäller inga restriktioner
Våra glas vi höja vill
säga skål och lycka till
mottag våra varmaste gratulationer 
 
Ulla-Britt har visat oss
vem som är familjens boss
Hoppas det ej medför komplikationer
Sven-Erik vi nog ändå tror
att det är bäst du hemma gnor
så ni kan upprätthålla goda relationer

Ja, vi knogar och vi går
och på banan sätter spår
trots att vi har så fina intentioner
När vi andra vagnen drar
sin bag på axeln Åke har
stor beundran för hans prestationer

Bertil vår papparasso är
vi får se hur och säkert när
det han visar oss i televisionen
Då vår boll gick väldigt snett
var så säker han det sett  
och i kväll bli den stora attraktionen

Veteranvisa

1 Jag har stått här och svingat i hela mitt liv,
   och sett tränarna komma och gå.
   Uppå slice och på hook, blev jag ej riktigt klok
   och jag puttade så som ett tok
2  Medan åren har gått, på 22 har jag stått
   och sett många kamrater gå ner emot par.
   Jag har stått här och svingat i hela mitt liv,
   och sett tränarna komma och gå.
3  Fast jag stått här och svingat i hela mitt liv
   sade till mig så här Sankte Per:
   Häromdagen jag såg, hur i bunker du låg
   och du grundade klubban, sånt båg.
4  Och när torvar du slog, ej tillbaks du dem tog,
   så till straff ska jag ge dig en massa med knog.
   Nu får du stå här och svinga i himmelens sal
   och se änglarna komma och gå.

Höghandicapparens sång

   Golf är en fängslande sport
när man spelar glömmer man bort
de irriterande tankar
som på dina nerver bankar
   Stor trivsel i skön atmosfär
gör sporten allt mer populär
ej längre blott borgare puttar
det gör både spettor och knuttar
   Med träning och skärpa det händer
att antalet slag nedåt vänder
men just som man lyckats med scoren
så ligger ju bollen i snåren
   Att putta på green hal som en tvål
emot en kopp utan hål
med verktyg så svåra att styra
en del tycker att dom är dyra
   Ett allvarligt råd uppå vägen
Du bör vara ihärdigt trägen
och inte ha annat för vanan
än att swinga och putta på banan

Några tänkvärda verser 
författade av Stig Stenudd
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1973 spelades årets första tävling den 20 maj på 
ordinarie greener. 
1994 - öppnades banan den 20 maj.
2003 - öppnades banan den 16 maj ! Den 2 juni 
på ordinarie greener.
2004 - öppnades Renen den 1 juni och Björnen 
den 3 juni (provisoriska greener). Den 6 juni spe-
lade vi tävling på Björnen med ordinarie greener.
2005 - öppnades Renen den 31 maj och Björnen  
den 3 juni med provisoriska greener. 10 juni öpp-
nades Renen-Björnen med ordinarie greener.16 
juni öppnades 27 hål med ordinarie greener.
2006 - 21 maj öppnas Renen/Björnen med 
provisoriska greener och den 3 juni med ordi-
narie greener. 13 juni öppnades hela banan med 
ordinarie greener. Sommaren då allt torkade bort. 
Torrsprickor på fairway. (Bild 1 och 2)       
2007 - 29 maj öppnas Renen med provisoriska 
greener. 31 maj öppnade Renen/Björnen med 
provisoriska greener. 6 juni öppnade Renen/
Björnen med ordinarie greener. 19 juni öppnade 
Hermelinen.
2008 - 2 juni öppnas Renen m provisoriska 
greener. 9 juni öppnas Renen/Björnen med or-
dinarie greener. 17 juni öppnas hela banan med 
ordinarie greener.
2009 - 20 maj öppnar Renen/Hermelinen m pro-
visoriska greener 4 juni öppnar Renen/Björnen 
ordinarie greener. 8 juni öppnar hela banan.
2010 - 29 maj öppnar Hermelinen m provisoriska 
greener. 2 juni öppnar Björnen m provisoriska 
greener. 17 juni är inte alla greener öppnade.

2004 - Så här såg det ut den 9 oktober kl 12.00 
<<(bilden).Som synes spelade man på ordinarie
green. Den 3 nov 2004 kunde man spela golf i
+12 graders värme med upptinad fairway.
2005 - 6 oktober spelade vi grosspott i 17 graders
värme. Den 13 oktober första egentliga
frostmorgonen spelade vi också grosspott för
sista gången på ordinarie greener.
2006 - 18 oktober sista speldag på ordinarie 
greener, Hermelinen. Den 31 december spelades 
det på banan.
2007 - 1 oktober provisoriska greener Renen/
Björnen. 7 oktober sista speldag på Hermelinen.
11 oktober första frostmorgonen. 25 oktober spel 
Renen/Björnen, temp 8 grader.
2008 - 22 sept - Hermelinen stängs för säsongen.
1 okt - provisoriska greener Björnen. 3 okt - för-
sta rejäla frostnatten. 16 okt - spel på ordinarie 
greener Renen.
2009 - 1 september stängs Renen - för att förnya 
fairway 1:an och 4:an. 2 okt - första rejäla frost-
natten (-10). 5 okt - provisoriska greener Björ-
nen/Hermelinen. 30 nov - ingen snö, men blött
2010 - 12 okt - första frostnatten. 14 okt - första 
snön. Säsongen avslutades med en bana så grön 
och tät som aldrig tidigare upplevts.  

Vår Öppning Höst Spel

2004. Den 3 nov kunde man spela i +12 graders värme 
på upptinad fairway. Bilden är från den 9 okt, spel på 
ordinarie green.                                        

Bild 1 och 2

2011 -  12 maj, Renen öppnar med provisoriska 
greener. Den 26 maj, Renen/Björnen öppnar 
med ordinarie greener. 2 juni, hela banan öppen ! 
Rekordtidigt !
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Vår Öppning
2012 -   1 juni, Hermelinen öppnar med proviso-
riska greener. 11 juni, Hermelinen öppnar med 
ordinarie greener. 18 juni, hela banan öppen! 
Rekordkall vår, med mycket regn !
2013 - 24 maj, Hermelinen öppnar med proviso-
riska greener. Varmaste maj månad på 200 år!  
Banan har aldrig varit så grön vid denna tid ! 
10 aug. ?????????
Trots ovanstående förutsättningar och en försom-
mar med god växtlighet och växlande regn har 
Renens grener dålig växtlighet detta datum. 
2014 - 23 maj, Hermelinen öppnar med proviso-
riska greener. Lovande start på säsongen. 
5 juni, Hermelinen och Björnen öppnar med 
ordinarie greener. (dock är greenerna långt ifrån 
färdiga). 11 juni, Hermelinen / Björnens greener 
klipps första ggn. Godkända som sommargreener.
14 juni, Renen öppnar med provisoriska greener.
23 juni, Renen öppnar med ”glesa” sommar-
greener. En varm sommar med en nästan månads-
lång värmebölja (juli/augusti) med temperaturer 
mellan, 25 - 30 grader. Luleå vinner solligan !
Värmen gör att huggormar ”invaderar” bäcken 
och varning utfärdas på Renen !
2015 - 16 juni, Hermelinen öppnar med proviso-
riska tee och greener. 22 juni Hermelinen öppnad 
- 9 hål. 24 juni, Hermelinen/Björnen öppnad - 18 
hål. 1 juli, Hela banan öppnad !
13-14 juli banan avstängd pga regn!
Vecka 33-34 kanonväder 25 grader !
Maj 2015 sämsta solmånaden på 65 år = mycket 
regn. 1-7 juni regn, regn, regn ................
Rekord-sen öppning ! Banan torr 10 augusti!

Höst Spel
2011 - Kanonsommar ! Solsken och varmt juli 
och augusti. Dock - banan avstängd 4 veckor. 
Rekordsent spel ! 9 nov - spel på Hermelinen 
med ordinarie greener. 10 nov - första egentliga 
frostnatten.  
Kanonsommaren 2011 började och slutade 
med kraftigt regn. Detta innebar att banan var 
avstängd minst 4 veckor. En vecka under mid-
sommar och 3 veckor september månad. Något 
liknande har aldrig hänt under klubbens historia. 
Avstängning några dagar har hänt - men veckor 
!?!?!?
2012 - Hyfsad sommar - MEN -  Vecka 39-40 
mycket regn som resulterade i översvämning den 
6 oktober. Exakt lika med föregående år. Spel 
vecka 41 (okt). Björnen stängdes tidigt v 38 pga 
grävning av vattenledning. 16 okt - första frost-
natten -3 och första snön.
2013 - 11 oktober, spelade vi golf i solsken och 
13 grader. 15 oktober, spelade vi golf i solsken 
och ca 4 grader på ordinarie greener.
16 oktober - första frostnatten. Bra sommar för 
golfspel med värme redan i maj månad.
2014 - 16 sept första frostnatten!
Efter detta  bra golfväder/bana fram till den 15 
oktober. Från den 16 okt endast spel på Hermeli-
nen med vintergreener.

2015 -

Översvämning 2012 Dåliga/sena greener 2013
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Tvågenerationsgolf var en vanlig företeelse tidigare. Av någon anledning saknas dessa tävlingar på 2000-talet.
Stående fr v: Stående fr v: Stenudd Birgitta, Stenudd Staffan, Persson Ingrid, Granberg Matts, Linell Ingegerd, Linell 
Henry, Lundberg Eva, Ericsson Bengt, Granberg Tomas, Ericsson P-E, Stenudd Stig, Lind Kurt, Dannberg Malin, Lind 
Per, Dannberg J-E, Cederlund Mona, Cederlund Maria, 1) Okänd, Cederlund Joakim, Cederlund Joe, 2) Okänd .
Sittande: Persson Bert, Lundberg Annica, Lundberg Börje, Herseus Birger.

Bakre rad:
Mats Johnson
Leif Burwall
Jan Hallgren
P-O Tideman
Jan Burlin
x
Åke Hogenstedt
Fredrik Brännberg
Hans Brännberg

Mellanrad:
Petter Wikström
(son) Forsman
Kurt Johnson
Per Garmager
Johan Zetterström
Lars Zetterström
x
Annica Enbom
x
Anna Westermark
x

Stefan Westermark
Anders Eriksson
Leif Ekberg
x
Roland Sandberg
Britt Hogenstedt
Gabriella Hogenstedt
Ulla Denarp
Inger Tideman
Ingrid Persson

Sittande:
Bo Forsman
Maud Wikström
Olav Garmager
Bengt Wikström
Kajsa Sundberg
Kjell Enbom
Britt-Inger Westermark
Tommy Andersson
Fredrik Tideman
Anita Westerström
x
Bert Persson

Längst fram:
Bengt Westerberg
Ulrika Westerberg
Karin Wikström
(son) Sundberg
Daniel Westermark
Christoffer Andersson
Martin Sandberg
(son) Westerström
Marie Tideman
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Lyckan vänder .... och Nederluleå kommun köper Rutvik 14

Men lyckan vänder 1897 då familjefadern 
Hans Petter Hedström avlider. Änkan 

lämnas ensam med 8 barn mellan 2 och 
20 år. Normalt tog äldsta sonen över efter 
sin far. Men den äldsta sonen var bara 17 
år och änkan tvingas att sälja jordbruket.  
Köpare blev Nederluleå kommun som planerade 
en Fattiggård (namnet från kyrkoarkivet) på 
området. I Gammelstad fanns en officersbostad 
som uppfördes någon gång på 1800-talet och 
denna byggnad flyttades 1901 till Rutvik (bilden 
t.h) för att bli ålderdomshem för understödstagare 
och invalider inom Nederluleå kommun. 

Officersbostaden i Gammelstad flyttas till Rutvik

I Rutvik på Nr 7 föds Hans Petter Hansson 
(1851-06-03), hans far var Hans Petter Olofsson 
(1812-11-15), och hans mor var Maja Cajsa 
Johansdotter (1819-04-27). Hans Petters far dör 
1871 och Hans Petter är således endast 20 år vid 
faderns dödsfall. Hans Petter väljer i tidig ålder 
efternamnet Hedström. Han gifter gifter sig  

1877 med Elisabet Charlotta Olofsdotter 
(1853-04-03) och samma år föds deras första 
barn Beda Augusta. Vid denna tid bor familjen på 
samma adress som Elisabets föräldrar Rutvik Nr 
10. Men så händer något. Familjen Söderström 
ägare av Rutvik 14 flyttar till Nordamerika och 
Hans Petter övertar deras hemman.

Jordbruksfastighetens sorgliga historia, som gav golfklubben ett klubbhus via  
fattiggården.

Jordbruket Rutvik Nr 14

1/Mangårdsbyggnad, 2/Ladugård, 3/ Trösklada, 
4/Vagnslider, 5/Härbre, 6/ Vagnslider,   
7/Redskapsbod, 8/Lada, 9/Bagarstuga, 10/Sten-
gärdsgård. Att bagarstugan ligger långt från övriga 
byggnader tyder på att den delas med andra bönder.

Mangårdsbyggnaden (byggnad 1)

Ur Husförhörslängd 1885 - 1894  13b, sid 138

Skissen visar jordbruksfastighetens olika byggnader 
varav 2, 6, 7, 9 och 10 fortfarande finns kvar .

Här levde familjen Hedström förmodligen under 
lyckliga omständigheter - familjen ökade som 
vanligt, allt i den tidens anda. 1894 omfattade 
familjen 7 barn och 1895 tillkom ytterligare ett 
barn Oskar Artur. 

9

1967

Klubbhuset innan golfen (1850 – 1951)
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Luleå Golfklubb övertar Rutvik 14

Den 25 oktober 1955 instiftades Luleå Golfklubb. Man kallade intresserade till en 
träff i Sjögrens kaffestuga. Gunnar Nordlund och Tage Forsberg (Tage blev för 

övrigt klubbens förste ordförande) hade “nosat“ sig fram till det nedlagda ålderdoms-
hemmet i Rutvik där man planerade en golfbana. När Luleå Golfklubb 1956 fick ar-
rendera marken, som omfattade området med nuvarande hålen 1,2,3,8 och 9, var 
alltså inte den stora byggnaden tillgänglig. Bland de många byggnaderna som fanns 
på området inrättades därför en klubblokal i en av byggnaderna (nr 6 på områdes-
skissen).

Första klubblokalen ( byggnad 6) 

Fattiggården - Kommunalhemmet - en imponerande anläggning.

skick. Militären hade ta-
git bort alla dörrar och 
fönster samt spikat igen 
alla fönster. 

Byggnaden var i 
ett miserabelt

Föreståndare för fattiggården blir Johannes Ström, född i 
Graninge och hans familj flyttar nu in på ”Rutvik 14”

Det berättas att 
“jonen“ smädade

överheten genom att ge 
korna namn efter kom-
munalpamparna.

övergavs ålderdoms-
hemmet och den stora 
byggnaden uthyrdes till 
militären som  
mobiliseringsförråd. 

1951 

Fram till 1947, när den nya 
socialhjälpslagen tillkom 

var ålderdomshem en del av 
fattigvården. Kommunerna 
byggde ålderdomshem på be-
fintliga jordbruk. Tanken var att 
“jonen“, som de kallades, skulle 
få vara kvar i sin invanda bond-
emiljö. Det visade sig snart vara 
en misslyckad idé. Det berättas 
att “jonen“ smädade överheten 
genom att ge korna namn efter 
kommunalpamparna.

Annexets (mangårdsbygg-
naden) fönster är galler-

försedda. Lokalen användes 
också som mentalvårdsanstalt. 
Annexet fick senare en tillbygg-
nad i form av en vinkelbyggnad 
mot norr. I annexet fanns under 
två år, ~1958-1959, Nederluleås 
första yrkesutbildning. Utbild-
ningen bestod av skogsvårds- 
och VVS utbildning.
1951 övergavs ålderdomshem-
met i Rutvik och den stora bygg-
naden uthyrdes till militären som 
mobiliseringsförråd. 

En misslyckad idé 
- dock kvar i 50 år

Bild Rutviks byaarkiv 
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Klubbhusmiljö omkring 1980

1980

2014

2007

1967 inköptes den stora byggnaden och den 
som gjorde detta möjligt var Birger Herseus, 
som betalade 5000 kronor för byggnad och 
tomt. Klubben har troligtvis inte ersatt famil-
jen Herseus för detta. I  all tysthet får nog den 
vackra byggnaden anses vara en gåva. Tyvärr 
var byggnaden i ett miserabelt skick. Militä-
ren hade tagit bort alla dörrar och fönster samt 
spikat igen alla fönster. Dörrarna och fönst-
ren fanns dock kvar på vinden. Det blev ett 
enormt jobb att hitta rätt plats för dessa 40 
tal jättestora fönster. Det tog ytterligare 20 
år innan ekonomin tillät att överhuvud taget 
börja renovera byggnaden. Under 90 talet och 
fram till 2014 har klubbhuset genomgått en 
förvandling till en ståtlig herrgårdsbyggnad.

Nytt klubbhus ! 
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Än en gång tack för ditt fina arbete som du lägger 
ner på Golfklubbens historia. Jag har lite jag vill 
upplysa dig om men inte för att ändra något i his-
torieskrivningen. 
Det gäller Annexets hädanfärd. På ett styrelse-
möte fick jag i uppdrag att få bort det. Jag började 
med att kontakta några byggfirmor om de ville 
köpa de? Inte! De ville ha betalt och någon sådan 
kassa fanns inte. Under vintern bad jag medlem-
mar att plocka allt virke de ville ha. Det gick trögt 
men några tog lite. 
Det var ett förträffligt virke, golvplank, 3 tum, 
spontade och väl spikade. Jag hade samlat ihop 
folk med krattor och granruskor samt krattat bort 
torrgräset. Sune Lestander hade en fyrhjulning och 
han rev ihop huset till en envåningsklump. Jag rev 
loss en bit takpapp och gick in i mitten av huset 
och tände på. Det bara flammade upp och jag hann 
knappt ut. En förfärlig upplevelse. Men sedan hade 
vi tur. Det var vindstilla och lågorna steg rakt upp i 
himmelen. Vi hade dragit ut en vattenslang

Fotnot:
Ur Henrik Lindströms berättelse om golfklubbens första år hämtar jag dessa rader:
Klubbmedlemmen Birger Herséus köpte byggnaden med tillhörande tomt för klubbens räkning. Priset 
var 5000 kronor. Golfklubben har troligtvis inte ersatt familjen Herséus. I all tysthet får nog den vackra 
byggnaden anses vara en gåva.

Kjell Herlevsson, har betytt oändligt mycket för Luleå Golfklubb. 
Han var kassör i 7 år, från 1978 och in på 80-talet. Under samma tid 
var han banchef i två år. Som banchef återkom han 1999 - 2003. När 
Luleå GK bildade aktiebolag 2001 blev han dess VD under två år. 
Under 25 år var alltså Kjell den drivande kraften i vår klubb. Under 
dessa år krävdes det av styrelsen mycken energi för att klara klub-
bens ekonomi. 2003 blev han hedermedlem. Kjell avled 2015 i sviter 
av cancer. I slutet av hans liv sände han mig en berättelse om en av 
många uppgifter han varit med om - som jag vill återge.

från klubbhuset och blötte gaveln på klubbhuset. 
Dessutom stor det en skärm björkar (4-5) i sin 
skiraste grönska som tog bort mycket av hettan. 
De dog senare på sommaren. De stora energirika 
lågorna tog slut på mindre än en timme men sedan 
var det glödbrand i ett par dygn. Under annexet 
fanns en värmecentral som försåg både annexet 
och klubbhuset med värme via en kulvert. Allt 
gick faktiskt över förväntan även om jag aldrig har 
varit räddare. Jag fick mycken kritik och skit även 
av mina uppdragsgivare. Men så är det. 
En annan sak. Bakom klubbhuset – där det öpp-
na skjulet för drivingrangen står- hade militärerna 
ett gammalt skjul (*) som bl.a. innehöll 3 eller 4 
kakelugnar som plockats ner i klubbhuset och för-
packats mycket väl för återuppsättning. De fanns 
där ett par år med sedan försvann de bara. Ingen 
visste något. Långt efteråt har jag hört en liten, li-
ten viskning - utan sanningshalt - att det var Her-
séus som behövt dem. Det må vara honom väl unt 
och ingen skugga skall falla över honom.

Klubbhuset som ålderdomshem omkring 1947, med annexet 
som brändes ned, till vänster.

* det gamla 
skjulet kan 
man se 
på första 
sidans flyg-
bild
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