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Lite om året som gått
och om nyheter som kommer
I det här nyhetsbrevet gör vi en kort tillbakablick på årets säsong
och bjuder på lite förhandsinformation om viktiga förändringar inför
2017 – inte om minst om hur Björnen ska bli lika attraktiv att spela
som Renen och Hermelinen!

Lyckad tidsbokning
En av årets stora snackisar blev avskaffandet av
pegrännan och beslutet om obligatorisk tidsbokning på både 9- och 18-hålsslingan. Samtidigt infördes åtta minuters tidsintervall mellan
bollarna.
– När systemet varit i bruk en tid fick jag
många positiva reaktioner. Åtta minuter mellan
bollarna fungerar bra även om det ibland kan bli
lite strul på första hålet, konstaterar klubbchefen
Adam Wozniak.
Det nya tidsbokningssystemet har kommit för
att stanna.
Ekonomin stärks
Ökade greenfee-intäkter med 30%, positiv medlemsutveckling, fler sponsorer och minskade
personalkostnader är de främsta anledningarna
till att klubbens ekonomi förbättras.
– Den tidigare klubbledningen har gjort ett
gediget förarbete som vi kunnat bygga vidare
på, konstaterar klubbchefen. De sammantagna
effekterna kommer att få ett positivt genomslag
på resultatet 2017.

Klubbledningen sätter nu ett större fokus på
banan. Exempelvis ökas budgeten kraftigt för
sand, frö och gödsel. Samtidigt sker en översyn
av maskiner och säsongsanställda.
– Målet är klart, säger Adam. Luleå GK ska
bli den mest attraktiva golfklubben i Norr- och
Västerbotten.
Restaurangen får aptitretare
Rekryteringen är i gång av en ny golfkrögare
men väntas inte bli klar förrän senare i vinter.
Samtidigt planeras en rad åtgärder i och kring
klubbhuset.
På arbetsmenyn står bland annat en helt
ombyggd uteservering med soldäck och nya
utemöbler. Även fikaplatsen bakom shopen
kommer att byggas om. Dessutom renoveras de
två konferensrummen på klubbhusets övervåning – bland annat för att göra klubben till en
attraktiv mötesplats för externa konferenser och
andra sammankomster.
– Det här är viktiga investeringar som också
bidrar ett större kundunderlag för klubbens nya
restauratör.

Trädprojektet på Björnen och Renen pågår hela vintern. Buskar, sly och större träd avlägsnas. En
glesare skog ska släppa in vind och sol samtidigt som både spelet och banvården går snabbare.

Trädprojekt öppnar Björnen
Det första vi ser redan i höst är att många träd
på Björnen och Renen får olika färgmarkeringar;
Vissa träd ska tas bort medan andra ska klippas
ner och sparas.
– Förändringarna blir störst på Björnen, säger
head greenkeeper Linus Bylund. Trädprojektet
innebär att vi öppnar skogen och släpper in
mycket vind och sol. Det innebär att banan kan
klippas och skötas snabbare.
Klubbens analys av banbelastningen visar i
runda slängar att Hermelinen nyttjas till 100%

och Renen 75% medan Björnen endast spelas
till 25%.
Syftet med trädprojektet är öka attraktiviteten
på Björnen och Renen samt att belastningen
ska bli jämn på hela banan. Med färre träd och
buskar skapas en öppen och luftig skogsslinga
med större spelytor. Instängdheten på Björnen
tas bort – som spelare kommer man att kunna
se hålen runt omkring.
Med sol och vind torkar banan effektivare och
insekterna minskar. Dessutom går det snabbare
att klippa och sköta banan.

Mitt personliga tack!
Mitt första år som klubbchef på
Luleå GK har varit fantastiskt
roligt och utvecklande. Mycket av
det förbättringsarbete vi startat
i år är saker jag började fundera
på för tio år sedan – alltså långt innan jag fick
erbjudandet att bli klubbchef i Luleå!
Som alla förstår är det en dröm att få hjälpa
till att utveckla Luleå till golfdistriktets bästa
klubb.
Jag är med andra ord glad och stolt över allt
vi hittills lyckats genomföra. Jag är tacksam
över mina medarbetare – från kanslipersonal
till banarbetare – som engagerat ställt upp på
de många förändringar vi gjort i allt från administrativa rutiner till banskötsel.
Jag är också mycket nöjd över hur Gary,

Leslie och Kim utvecklat shopen och konstaterar att vi nu har två mycket kvalificerade
golfpro’s på Luleå GK.
Samtidigt är jag imponerad över det inspirerande arbete som alla kommittéer lägger ner
för att skapa tävlingar och andra trivsamma
aktiviteter.
Jag vill också rikta ett stort tack till alla enskilda medlemmar. Era synpunkter på hur klubben ska utvecklas, i stort och smått, är mycket
viktiga för mig. Tack för ert engagemang!
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