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 Ordförandebrev  

GLÄDJE – GEMENSKAP - UPPMUNTRAN 

Glädjande resultat från Svenska Golfförbundets ”Players First- undersökning”. Resultatet 

visar på att våra medlemmar är mycket nöjda överlag. Luleå Golfklubb låg en bra bit över 

genomsnittet i Sverige. Känns som en bekräftelse för oss i styrelsen, ledningen och 

personalen att vi jobbar på rätt sätt. Vi noterade bland mycket annat att vår klubb låg på en 

mycket hög nivå då det gäller aktiva kvinnliga golfare (38%) av alla spelade sällskapsronder, 

vilket känns jätteroligt. 

Juni och juli har gått enligt planering och budget, trots alla väl kända svårigheter med 

vattentillförseln och den tropiska värmen. Alla slingorna har trots allt klarat sig bra och 

greenerna har varit nästan i toppklass. Vår banpersonal med Linus i spetsen har gjort ett 

fantastiskt arbete. Trots rekordvärmen så har vi haft gott om spelare på banan. 

Styrelsen lägger stor vikt på framtidsfrågor. En sådan är vision 50/50. Det arbetet som är 

mångårigt och bygger på att klubben ska vara inkluderande och attraktiv för alla. Vi följer 

SGF:s rekommendationer då det gäller publiceringar av styrelseprotokoll mm i enlighet med 

vad som informerades om på vårens årsmöte. Samtliga styrelsemedlemmar har ett genuint 

och brinnande intresse för utveckling av Luleå Golfklubb. Några av oss har också ett 

brinnande intresse för att utveckla det egna spelet också! All daglig operativ verksamhet 

som Adam tillsammans med Carin ansvarar för, sköts ypperligt.  

Gemenskap och samarbete med andra klubbar har varit på tapeten ett flertal tillfällen, 

exempelvis Bodens Golfklubb. Vi har haft både möten och övriga kontakter vilket har 

resulterat i att Bodens Golfklubb sänker sitt greenfee till samma nivå som Luleå Golfklubb. 

Vår ambition är att hitta ett mer långtgående samarbete och därför kommer det arbetet att 

fortgå under höst/vinter.  

Uppmuntrande är framförallt den glädje vi möter varandra med dagligen på golfbanan. 

Tycker det känns fantastiskt! Uppmuntrande är också de konstruktiva tankar och idéer som 

framkommer löpande. Allt lyssnas på och allt tas i beaktande – men allt kan inte genomföras 

på en gång. Ett exempel på konstruktiv idé var nybörjartävlingar, som gett bra resultat.  

Vi går nu in i höstsäsongen och det är många rundor kvar att spela än. Tänk gärna på att 

fortsätta vara försiktig med greener och att lägga tillbaka torvor. Det kommer att ge bra 

förutsättningar för nästa säsong.  

Ha en riktigt bra höstsäsong och stort tack för all er uppmuntran som ni lämnat via 

medlemsundersökningen! 

Kjell Hjelm  


