
VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Damkommittén 

Under 2018 har damkommittén varit vilade 

Juniorkommittén ”Luleå GK Framtid” 

 
I kommittén har följande varit verksamma: Maria Lockman, Janne Dannberg, Malin Högström, och Anna 
Engman. 
 

Under sommaren 2018 har vi genomfört följande: 

Försäsongsträning, under våren genomfördes inomhusträning i SSAB hallen för Björngruppen och 
Rengruppen. Samt att vi genomförde ett en-dags läger på Skellefteå golfklubb i slutet av maj. 

Golfskolan (för barn mellan 6 och 14 år) Sedan 2017 är Gary Stewart ansvarig för golfskolan.  
Dock så var tre av våra ungdomar ledare tillsammans med Gary och Leslie under de två veckorna som 
golfskolan genomfördes. 

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 ca 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 med Gary från 

början av juni till mitten av september 

 Förutom träning med Gary 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 8 stycken. 

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

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

mitten av maj till mitten av september samt ett antal individuella träningar med Gary. 

 Antalet Björnar har i år varit 9 stycken. 

Kids Classic. En tävling för alla upp till 13 år. Detta år genomfördes dock ingen tävling.  
Förhoppningsvis blir den av igen nästa sommar.  
NVGF Junior Tour. 6 stycken deltävlingar runt om i Norr- och Västerbotten samt final i Boden.   
Deltävling fyra arrangerade Luleå GK den 8:e juli. Vi hade totalt 50 deltagare varav 9 stycken  
var våra egna ungdomar.  
 
Teen 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.  

Vi fick även möjligheten att arrangera gruppkvalet på Luleå GK med 22 spelare som hade  
kvalificerat sig dit. En av våra spelare, Melker Högström, gick hela vägen till riksfinal som  
spelades på Tranås GK.  

 



Länskampen, Baserat på det totala resultatet i NVGF Junior Tour så genomförs varje år en länskamp mellan 
Norrbotten och Västerbotten.  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 är matchspel 
som i Ryder Cup. På lördagen spelades nio hål foursome och nio hål bästboll för att på söndagen avslutas med 
singlar. 2016 segrade Västerbotten, 2017 segrade Norrbotten så Norrbotten var regerande mästare inför 
årets kamp. Med ett lysande spel så försvarade Norrbotten titeln och gick segrande ur kampen med 16,5 mot 
11,50. 

Supercamp 2018/2019, 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 och kvalificering sker efter 
vissa kriterier. Denna säsong kvalificerade sig Melker Högström som enda junior från Luleå. 

KM 2018 Segrare i H15 blev Melker Högström och i H21 Emil Rönnbäck. Tyvärr ingen tjej anmäld i varken 
D15 eller i D21. 

Finansieringen av juniorsatsningen på Luleå GK har i huvuddel våra sponsorer i ”Framtid” samt intäkter för 
bollplockning och LOK-stöd 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 2019. 

  

 

 

 

Verksamhetsberättelse herr-seniorer Luleå GK 2018 
 

Sune Lestander har varit ansvarig för Seniorkommittén. 

 

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

 

Seniortouren 

Vi har spelat i klasserna: H30, H40, H50, H60, H70 och H80. Tydligt är att antalet deltagare ökar i de 

äldre klasserna.  

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

Vi spelade fem deltävlingar inklusive DM. Tävlingsplatser var Piteå, Boden, Skellefteå, Arvidsjaur och 

Luleå. En rankinglista finns som ett totalresultat baserad på resultat från alla deltävlingar 

Slutresultatet blev att spelare från Luleå blev högt rankade. 

H30: 1:a Petter Eriksson Luleå Gk 

H40: 1:a Anders Berglund Luleå Gk 



H60: 1:a Thomas Gustafsson Luleå Gk 

H70: 1:a Lennart Lind Luleå Gk 

 

Distriktsmästerskapet 

DM gick i Skellefteå. 

Luleå fick en DM-mästare. I H70 vann Lennart Lind. 

 

Matchspelet NVGF 

Luleå vann matchspelet-elitserien i Norrbotten före Piteå och Boden 

Vi mötte Umeå i NVGF-finalen, som spelades i Luleå. Vi fick revansch från 2017 och vann nu med 7,5-

4,5.  I det segrande laget ingick:  

Adam Wozniak, Patrik Sundqvist, Per Garmager, Thomas Gustafsson, Stefan Olsson, Lennart Lind, 

Bertil Englund, och Sune Lestander. 

 

Klubbmästerskapet 

Klubbmästare blev Niklas Olausson H30, Mikael Aybar H40,  

Patrik Taveniku H50, Thomas Gustafsson H60 och Bertil Englund H70 och Öje Lindqvist i H80. 

 

 

Verksamhetsberättelse Veteranerna 2018 
 
Luleå Golfklubbs Veterangolf är en tävlingsform som är mycket sällsynt i golfvärlden. 
Den är nämligen öppen för både damer och herrar och har varit så under lång tid. 
 
Veterangolfens målsättning är trevligt golfspel med den idag så vanliga inställningen att ”alla 
människor har samma värde”. Tävlingarna genomförs med enklast möjliga administration.  
Veteran blir man det år man fyller 60 år. Dispens lämnas till yngre medlem som är förtidspensionär. 
Tävlingsdagar har under året varit tisdagar, i september även torsdagar.  
Under året har spelats ett grundspel som omfattat 12 tävlingar. Medeltalet startande har varit 35. 
En ökning från föregående år där medeltalet var 33. I grundspelet poängbedöms spelarna. Segraren 
får lika många poäng som antalet deltagare i omgången. Övriga sedan en fallande skala varav sista 
placeringen ger 1 poäng. 
 
Efter grundspelet startade slutspelet i form av matchspel för att utse årets Veteranmästare. 
De 24 spelarna med högst poäng deltar i ett matchspel, med hcp. 
I dessa 24 kvalificerade spelare var i år 7 damer. 
Sammanlagt har 68 veteraner deltagit i årets veterantävlingar,13 damer och 55 herrar. 
 
Veteranmästare 2018 blev Bror Björnfot - tvåa blev Susanne Lindgren, trea Bertil Englund, belade 
tredje platsen och Leif Lindgren blev fyra.  
 
I DM H70 tog veteranerna Lennart Lind, Bertil Englund och Leif Gatedal, de tre första placeringarna. 



Klubbmästare: D60 Gun Gatedal, H70 Bertil Englund, H80 Öje Lindqvist.  
 
Golfsäsongen avslutades med årsmöte, middag och prisutdelning på Golf restaurangen.  
 
 
Jerry Grahn 
 
 

 
 Verksamhetsberättelse Regel och handicapskommitten 2018 

 

 

Kommittén har bestått av Leif Gatedal, Mikael Eriksson, Adam Wosniak och Linus Bylund. Detta efter 

att K-G Sandberg och Tommy Hannu lämnade kommittén efter årsmötet. 

Under året har banan slopats om efter de gjorda förändringarna. 

 

Vidare har flera ändringar gjorts på uppmärkningen på banans hinder. 150 meterspinnarna har tagits 

bort och ersatts med gula och röda ( 100 m) små ” kvastar”. 

 

Medlemmarnas handicap har justerats inför 2019 års säsong. Vi påminner av vikten att notera alla era 

ronder då det nya handicapsystemet träder i kraft 2020. Systemet baseras på dina 8 bästa resultat på 

dina 20 senaste ronder. 

 

Leif Gatedal 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Handigolf 2018 
 
 
Vi har kört Handigolf för 22 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 nästan 40 st 
funktionshindrade och 39personal samt 10 ledare 
 
Vi tycker att vi fått i gång ett kärntrupp att utveckla vidare 
Vi har delat upp oss så att vi har kunnat spela mycket på banan  

Ett par st skall gå grönt kort kurs nästa år 
Vi tycker också att vi utvecklat klubben och medlemmarna i förståelse för olika handikapp,samt att 
utveckla området så det passar alla 
 
Vi hoppas kunna köra nästa år också 



 

 

 


