
 

 

Hej alla medlemmar! 

 

Nu rivstartar vi säsongen 2019 med en uppdatering från klubben! Kylan har 

kommit och golfsäsongen känns lite avlägsen. Men det är inte så långt kvar 

innan vi alla står på första tee och är ute på årets första runda! 

Vi kan konstatera att 2018 var ett bra år för golfklubben och därmed också för 

våra medlemmar! 2018 kommer vi att minnas som ett av dem svåraste åren i 

Sveriges golfhistoria. Torkan och värmen under sommaren har ställt enorma 

krav på greenkeepers och klubbledningar. Bevattning har absolut varit det 

största problemen för de flesta klubbar. Totalt i svenska golfsamhället är det 

tydligt att antalet medlemmar sjunker, vilket är en besvikelse med tanke på 

den uppåtgående trenden som varit senaste åren. Även antal spelade rundor 

och greenfeegäster har minskat kraftigt runt om i Sverige.  

Men vi är mycket glada och tacksamma över att Luleå GK har klarat sig som en 

av dem absolut bästa i Sverige. En liten ökning av spelade rundor och även 

greenfeegäster samt en stabil medlemsutveckling. Vi är mycket tacksamma för 

det! Vi kommer prata mer om det på årsmötet under våren! 

Under 2018 har vi fokuserat på finishen på banan och även runt om 

klubbhusområdet. Med fantastiska hjälp från våra egna medlemmar har vi 

byggt klart altanen bakom proshopen. En efterlängtad plats för medlemmar att 

träffas och ta ett kort break mellan slingorna eller att bara njuta av i solen!  

Vi har gjort ändringen på bunkrarna på Renen 2 och vi är mycket nöjda med 

resultatet. Ett gediget arbete har också lagts på dränering runt greener och 

bunkrar.  

Våra medlemsenkäter har gett en hel del input för oss inom styrelsen att jobba 

vidare på. Arbetet med Vision 50/50 flyter och är ju ett löpande 

utvecklingsarbete under många år framöver. 



Vi har nu klart med handikapp justeringar för alla medlemmar! Roligt att 

många behövdes en extra sänkning! Om ni har några fråga om detta kan ni 

kontakta oss på klubben!  

En ändring inom klubbhuset som ni snart märker är att Adams kontor flyttas till 

första rummet på vänster sida, när ni kommer in till huset från kortsidan.  

Tanken är att öka tillgängligheten för medlemmar och gäster för att snabbt 

kunna ge ”ris och ros” eller bara diskutera tankar och visioner.  Adam kommer 

också att schemalägga viss tid i receptionen för att kunna träffa så många 

medlemmar som möjligt. 

Vi på Luleå Golfklubb vill fortsätta att utveckla anläggningen. Det finns mycket 

mer vi kan förbättra! Styrelsen har mycket att ta ställning till i framtiden ur 

positiv utvecklingssynpunkt.  

Det finns en del projekt/investeringar som behandlas på styrelsenivå inför 

eventuella beslut på årsmötet. Som ni redan vet och förstår så behövs det 

många olika maskiner och material för skötsel av en golfanläggning. Vi har i 

dagsläget en bra maskinpark, men vi måste redan nu planera och budgetera 

för en utökning/förnyelse av densamma de närmaste åren.  Vi gör allt för att 

förbättra och säkerställa skicket på banan. Det är viktigaste av allt för oss på 

Luleå GK! Övriga projekt som är i planering men inte bestämda med en fast 

tidsplan. 

 Renovering av Drivingrangen 

 Renovering av herr omklädningsrummet 

 Renovering av maskinhallen (portar och värmesystemet) 

 Byggnad av en ny maskinhall 

 Renovering av Björn 7a:n 

 Renovering av ‘vita rummet’ i restaurangen 

 Renovering av kansliet 

 

Linus har ordet 

Banverksamheten står inte heller still under vintern. Nu under vintern är det 

mycket planeringsarbete avseende gödsel och skötsel i syfte att göra våra 

slingor ännu bättre. Exempelvis lägger vi upp en ny och mer frekvent 

luftningsplan (påbörjades redan under hösten) för att både kort- och 

långsiktigt få bättre spelytor på alla plan, men framförallt foregreens. 



Maskinerna får som vanligt en ordentlig service med oljebyten och filter, en 

rigorös genomgång för att klara det påfrestande arbetet som väntar dem. 

Nästkommande år räknar vi med att inga nya maskininvesteringar ska behövas 

och därmed gör vi en mycket stor kvalitetskontroll av maskinerna, för att de 

ska hålla något eller några år till. 

Under vinterveckorna slipar jag och Oskar upp alla klippcylindrar och 

bottenstål för att säkerställa vassa skär till säsongsstarten. Vi ser även till att 

planera kommande säsongs slipningar och ser över lagret att reservdelar för 

att få ett bra "flyt" under säsong. 

Nästa vecka åker jag och Adam till England, på Europas största golfmässa för 

att hänga med i trenderna, och gå på några av de bästa föreläsningarna av dem 

främsta experterna inom Golf/Gräs-branschen. 

Oskar kommer denna vinter genomgå GUB-utbildning, vilket är det första av en 

trestegsutbildning inom Golfbaneskötsel arrangerat av Svenska Golfförbundet. 

 

Slutord 

Klubbens motto är GLÄDJE – GEMENSKAP - UPPMUNTRAN. Från oss alla inom 

klubbledningen och styrelsen känner vi en stor glädje att vi har stabiliserat 

verksamheten och att vi fortsatt kan arbeta och verka för alla ovan nämnda 

förbättringar.  

Nu kör vi! 

 

Adam Wozniak                                                   Kjell Hjelm 

Klubbchef & VD                                                  Styrelseordförande  

 


