
Damkommittén  

Under 2017 har damkommttén varit vilande, så ingen verksamhet har skett. 

 

Juniorkommittén ”Luleå GK Framtid” 

 
I kommittén har följande varit verksamma: Maria Lockman, Janne Dannberg, Malin Högström, 
Per Nygren, Anna Engman och Ulrika Larsson 
 

Under sommaren 2017 har vi genomfört följande: 

Försäsongsträning, under våren genomfördes inomhusträning i SSAB hallen för Björngruppen 
samt ett träningsläger över Kristi himmelsfärdshelg. Allt i syfte att förbereda ungdomarna inför 
den tidiga tävlingspremiären i början av juni. 

Golfskolan för barn mellan 6 och 14 år vid 2 tillfällen, vecka 25 o vecka 26. I år tog Gary 
Stewart över ansvaret för golfskolan. Dock så var tre av våra ungdomar ledare tillsammans med 
Gary och Leslie under de två veckorna.  

Tre stycken nivåanpassade tränings- och tävlingsgrupper.  

● Hermeliner – nybörjare på golf 

 Tränare för Hermelinerna har varit Adam tillsammans med några föräldrar. De har 

tränat en gång per vecka under juli och augusti. 

 Totalt har 30 barn deltagit i hermelinträningarna 

● Renar – de juniorer som är handicapsatta 

 Tränare för Renarna har varit Gary Stewart. De har tränat en gång per vecka från 

mitten av maj till mitten av september 

 Förutom vanlig träning så har Renarna även haft ”banträning” en gång i veckan där 

de tillsammans med en ledare/förälder har gått ut på banan en fast tid i veckan.  

 Antalet Renar har i år varit 12 stycken. 

● Björnar – en tävlingsgrupp men de juniorer som kommit längst golfmässigt 

 Tränare för Björnarna har varit Gary Stewart. De har tränat två gånger per vecka 

från mitten av maj till mitten av september 

 Antalet Björnar har i år varit 11 stycken. 

Kids Classic. En tävling för alla upp till 13 år genomfördes för fjärde året i rad. I år var det 10 
startande ungdomar från klubben. Vi hade hoppats på fler men det var samma helg som Piteå 
Summergames, något att tänka på tills nästa år. Vinnare blev för fjärde året i rad blev Melker 
Högström. 

NVGF Utvecklingsgrupp. Denna säsong hade vi sex stycken spelare som deltog i NVGFs 
utvecklingsgrupp. Två stycken läger över två dagar genomfördes på Bodens GK samt Skellefteå 
GK. 
NVGF Junior Tour. 6 stycken deltävlingar runt om i Norr- och Västerbotten samt final i Boden.   



Deltävling fem arrangerade Luleå GK den 12:e augusti. Vi fick chansen att visa upp vår fina bana 
för länets golfungdomar. Vi hade totalt 65 deltagare varav 11 stycken var våra egna ungdomar.  

Skandia Cup är juniortävlingar som svenska golfförbundet arrangerar för 13-16 åringar som 
består av klubbkval, gruppkval, regionkval och riksfinal där vi hade 4 ungdomar med från Luleå 
GK varav en gick vidare till regionkval. 

Länskampen, Baserat på det totala resultatet i NVGF Junior Tour så genomfördes en länskamp 
mellan Norrbotten och Västerbotten den 16-17 september på Skellefteå GK, där de fyra bästa i 
varje klass från varje län kvalificerade sig. Totalt deltog 14 ungdomar från varje län och 
Norrbottens lag bestod av fem Luleåspelare. Länskampens upplägg var matchspel som i Ryder 
Cup. På lördagen spelades nio hål foursome och nio hål bästboll för att på söndagen avslutas 
med singlar. 2016 gick Västerbotten segrande ur kampen med 13-11 men i år vann Norrbotten 
med 15,5-12,5. 

Supercamp 2017/2018, är ett regionläger som är uppdelade i tre läger, ett under hösten och 
två under våren. Det genomförs årligen av svenska golfförbundet där NVGF har 10 platser. 
Huvudgruppen för säsongen 2016/2017 var pojkar och flickor födda 2001 som vill satsa på 
golfen. Från Luleå GK kvalificerade sig Isak Lockman. För säsongen 2017/2018 med ett första 
läger i Oktober 2017 så kvalificerade sig Emil Rönnbäck från Luleå GK. 

KM 2017, nytt för i år var att vi införde en ny ungdomsklass H15 och D15 för våra yngre 
juniorer. Tidigare har det bara funnit H21 och D21. Segare i H15 blev Emil Rönnbäck och i H21 
Viktor Enström. Tyvärr ingen tjej anmäld i D15 men i D21 segrade Wilma Westman. 

Finansieringen av juniorsatsningen på Luleå GK har i huvuddel våra sponsorer i ”Framtid” 
samt intäkter för bollplockning stått för. 

Vårt mål för säsongen har varit att fortsätta utveckla en bra ungdomsverksamhet med både 
bredd och spets som gynnar klubbens verksamhet nu och i framtiden. Det målet gäller även för 
2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Herr- seniorkommittén 

Seniorkommittén har bestått av: Sune Lestander(samordnare),  

Lennart Sjögren (H40), Per Garmager (H50), Lennart Lind(H60) och Leif Gatedal(H70)  

Verksamheten har omfattat tävlingar på distriktsnivå(NVGF) med seniortour och matchspel.  

Seniortouren  

Vi har spelat i klasserna: H30, H40, H50, H60, H70 och H75. Tydligt är att antalet deltagare ökar i de äldre 
klasserna. H75 är nu lika stor klass som H40.  

Luleå har varit en av de ledande klubbarna i distriktet både numerärt och till prestation.  

Vi spelade sex deltävlingar inklusive DM. Tävlingsplatser var Piteå, Boden, Skellefteå, Haparanda, Kalix 
och Luleå. En rankinglista finns som ett totalresultat baserad på resultat från alla deltävlingar  

Slutresultatet blev att spelare från Luleå blev högt rankade  

H40: 1:a Lennart Sjögren  

H50: 2:a Per Garmager  

H60: 1:a Lennart Lind, 2:a Thomas Gustafsson  

H70: 1:a Leif Gatedal  

H75: 1:a Sune Lestander , 2:a Bertil Englund  

Distriktsmästerskapet  

DM gick i Luleå.  

Vann gjorde Luleåspelarna Mattias Wik i H40, Per Garmager i H50, Mats Vikström i H60, Leif Gatedal i H70 
och Bertil Englund i H75.  

Matchspelet NVGF  

Luleå vann matchspelet-elitserien i Norrbotten före Piteå, Boden och Kalix.  

Vi mötte Umeå i NVGF-finalen i Umeå där vi fick se oss besegrade.  

Klubbmästerskapet  

Klubbmästare blev Anders Berglund H40, Per Garmager H50, Roger Karlsson H60 och Bertil Englund H70  

 

 

 

 



Regel- och Handicapkommittén 
 

Regel-och handicapkommitten har under 2017 bestått av Karl-Gustaf Sandberg, förbundsdomare 

emeritus, Tommy Hannu distriktsdomare samt Mikael Eriksson. 
 
Regel- och Handicapkommittens ansvarsområden i Luleå GK 
• Vara klubbens främsta experter på "Regler för Golfspel" och tolkningen av dessa enligt "Decisions onthe 
Rules of Golf". 
• Ha det totala ansvaret for formulering av klubbens lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala 
bestämmelser. 
• Ha det totala ansvaret for banans markeringar. 
• I förekommande fall och i samråd med klubbens greenkeeper bestämma gränser for MUA. 
• Vid behov informera och utbilda klubbens medlemmar om nya regler och regelförändringar samt även,  
  vid behov, genomföra allmän och grundläggande regelutbildning. 
• Ansvara for tillämpning av EGA:s handicapsystem 
 

Verksamhetsberättelse 2017 
Kommittén har under säsongen: 

 Utformat och kompletterat lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala bestämmelser 
 Markerat banan enligt riktlinjer i SoT och RK:s infobank 
 Varit behjälplig vid regelfrågor och regeltolkningar från kommittéer och medlemmar 
 Reviderat enskilda medlemmars handicap samt gått igenom samtliga medlemmars handicap enl. 

EGA:s 
                 handicapsystem . Årlig handicaprevision. 

 Haft två möten som inte har protokollförts. Dessutom har kommittén haft många telefon- och 
mejlkontakter samt traditionsenlig arbetslunch och då diskuterat olika säkerhets- och 
förbättringsområden på banan.  

 Utbildning och konferenser: Karl-Gustaf Sandberg har deltagit i NVGF Planeringskonferens och 
distriktsdomarkonferensen samt ingår som medlem i NVGF:s Regelutbildningsgrupp med ansvar 
för marknadsföring och rekrytering av deltagare till regel- och tävlingsledarkurser. 

 Tommy Hannu har deltagit i distriktsdomarkonferensen samt i domargruppens konferens i 
samband med NVGF Planeringskonferens. Tommy är även TK-ordförande i NVGF och ingår i 
styrelsen. 

 

Verksamhetsplan 2018 
Kommittén kommer under säsongen att: 

 Markera banan enligt SoT och RK:s riktlinjer samt se över ev. förändringar av nuvarande 
markeringar med hänsyn till genomförd slopning av slingorna Hermelinen, Renen och Björnen 

 Förbättra säkerheten på banan.  
 Ge förslag på både kort – och långsiktiga förbättringar av banan till Luleå Golf AB:s styrelse, Luleå 

Golfklubbs styrelse, VD/klubbchef och greenkeeper  
 Skriva nya lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala bestämmelser med hänsyn till 

genomförd slopning och den omfattande trädrensning och markarbeten. 
 Vid behov genomföra klubbanpassade regelkurser  
 Bistå medlemmar med regeltolkningar 
 Årlig handicaprevision. På enskilda medlemmars önskemål se över och ev. korrigera handicap 

enl. EGA:s handicapsystem 
 Stå till kommittéernas förfogande vid regeltolkningar och utformning av tillfälliga lokala regler 

och tävlingsregler 
 Utbildning och konferens: Karl-Gustaf Sandberg och Tommy Hannu ska delta i NVGF:s  

distriktsdomarkonferens och i NVGF Planeringskonferens. Karl-Gustaf Sandberg ingår även under 
2018 i NVGF:s Regelutbildningsgrupp med ansvar för marknadsföring och rekrytering av 
deltagare till regel- och tävlingsledarkurser.  

 Från och med 1 januari 2018 ingår även Leif Gatedal i kommittén för att förstärka kommitténs 
arbete inför den omfattande regelförändringen som kommer 1 januari 2019. 
 

Karl-Gustaf Sandberg 

Ordförande i Regel- och Handicapkommittén 



Veteranerna 

Veterangolfens målsättning är trevligt golfspel i vänners lag och en verksamhet utan omfattande 
administration. Veteran blir man det år man fyller 60 år. Dispens lämnas till yngre medlem som är 
förtidspensionär. Tävlingsdagar är tisdagar, i september även torsdagar.  
 
Veteranerna har under året spelat ett grundspel som omfattat 13 tävlingar. Av dessa 13 tävlingar har regn 

vid två tävlingsdagar resulterat i få deltagare, vilket minskat deltagarsnittet jämfört med föregående år. 

Deltagarantalet i grundspelet för 2017 blev 33, om man bortser från de två tävlingsdagarna som spelats i 

regn. Fjolårets antal var 37.Efter grundspelet startade slutspelet i form av matchspel för att utse årets 

Veteranmästare. Under matchspelets omgångar fortsatte tävlingar som vanligt för de som inte spelar 

matchspel. Sammanlagt har 70 veteraner deltagit i årets veterantävlingar,13 damer och 57 herrar. Under 

året har veteranerna spelat 461 tävlingsronder, en minskning från föregående år. 

Veteranmästare 2017 blev Bertil Englund - Tvåa blev Öje Lindkvist 

Lennart Lind belade tredje platsen och Leif Gatedal blev fyra. 

Distriktsmästare: H70 Leif Gatedal, H75 Bertil Englund 

Klubbmästare: D60 Gun Gatedal, D70 Gunnel Johansson, H70 Bertil Englund, H80 Bror Björnfot. 

Golfsäsongen avslutades med årsmöte, middag och prisutdelning på LIVE restaurang där alla tilldelades 

pris.  

Årsmötet beslutade om några enkla ändringar i tävlingsreglerna m.m 

Beslutades: att vald tee gäller hela säsongen både vid grundspel och matchspel 

att lottningsförfarande förklaras tydligare 

att antalet tävlingspriser utökas till åtta 

att veteranernas avslutning skall hållas på Golfrestaurangen 

Viktigt att poängtera! Veteranerna i Luleå Golfklubb består av både damer och herrar. Det är unikt i 

golfsammanhang och detta skall Luleå GK vara stolta över. 

 

Veteranerna har under året i samlat rangebollar som hamnat utanför rangeområdet. 

/Börje Bäckman /Jerry Grahn 

 

Handigolf Luleå GK 

 

Vi har kört Handigolf för 20 st deltagare 10 träningar (torsdagar 15-16.30 i alla väder) under året med 

ledning av våran PRO Gary Stewart samt 3 hjälpledare Vi hade dessutom en heldag i en idrottsvecka för 

funktionshindrade med 34 st funktionshindrade och 26 personal samt 10 ledare Vi tycker att vi fått i gång 

ett kärntrupp att utveckla vidare Målet är ett par st skall gå grönt kort kurs nästa år Vi tycker också att vi 

utvecklat klubben och medlemmarna i förståelse för olika funktionshinder, samt att utveckla området så 

det passar alla. 

Media har också bevakat våra strapatser på banan. 

V hoppas kunna köra nästa år också 

Björn Ruthberg 

 

 


