
Förvaltningsberättelse 
 
Information om verksamheten 
 
Den 25 oktober 1955 instiftades Luleå Golfklubb och år 1956 anlades en 6-
hålsbana i Rutvik. Luleå Golfklubb blev den 1 september 1957 också medlem i 
Svenska Golfförbundet. 
 
I dagsläget består anläggningen av 27 hål fördelat på tre separata 9-hålsslingor 
med namnen Renen, Björnen och Hermelinen. Luleå Golfklubb kan ståta med 
att vara världens nordligaste 27-hålsbana. 
 
Luleå Golfklubb hyr ut verksamheten till det helägda bolaget Luleå Golf AB, som 
i sin tur kontrakterat restaurangverksamhet samt Pro/golfshop. 
 
Verksamheten under 2019 
 
Styrelsen för Luleå Golfklubb har under året bestått av Kjell Hjelm (ordförande), 
Anna Lindberg (ledamot), Börje Sikblad (ledamot), Lisa Wikström (ledamot) 
samt Petter Eriksson (ledamot). Johan Östling och Sofia Flodmark har varit 
suppleanter i styrelsen. Vid samtliga möten har suppleanterna också deltagit. 
Klubbchef Adam Wozniak är ständigt adjungerad och föredragande i styrelsen. 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda möten. Utöver dessa möten så har 
representanter från styrelsen och kommittéerna deltagit i träffar anordnade av 
NVGF. Månatliga ekonomiska avstämningar har genomförts. 
Nästan hela styrelsen samt klubbchef, greenkeeper och Pro har deltagit i ett 
antal arbetsmöten för Vision 50/50, vilket nu resulterat att vi erhållit diplom för 
vårt genomförda arbete i klubben.  Den genomförda utbildningen är 
grundläggande för klubbens fortsatta verksamhet. 
 
Hela säsongen har präglats av en positiv anda i hela klubben, mycket tack vare 
den operativa ledningens gedigna arbete. Antalet fullbetalande medlemmar 
stiger. Antalet greenfee-gäster stiger. Antalet som tar grönt kort stiger. Antalet 
som handlar i shop stiger. Antalet rangekort stiger. 
 
Anläggningen/banorna har under året skötts utmärkt vilket också har 
poängterats av våra golfare mer än en gång. Stort tack till all banpersonal.  
 



Vår hemsida och en aktiv kommunikation via sociala medier har under året nått 
en helt ny nivå, vilket tilltalar våra medlemmar. Likaså har klubb- och 
banchefens löpande information om dagsläge och planerade insatser varit 
mycket uppskattat. Vill också i det här sammanhanget nämna kansliets goda 
arbete. Ett arbete som är så viktigt men som inte syns alla gånger. 
 
Under året har också våra nyrenoverade konferenslokaler nyttjats i allt högre 
grad till glädje för vår restauratör.  Under senhöst och vinter har också en hel 
del inomhusarbete utförts på klubbhuset.  
 
Styrelsens arbete har präglats av god anda och att jobba framåt. Några punkter 
som vi vill trycka på inför framtiden är att få in fler kvinnor och ungdomar i vårt 
golfsamhälle. En annan punkt är naturligtvis utveckling och förbättring av hela 
anläggningen. Då det gäller det senare så har vi en långsiktig planering som ska 
genomföras i takt med vad ekonomin klarar. Bland mycket annat är det värt att 
nämna Björnen 7 och Rangen.  
 
Det är med stor stolthet vi kan redovisa mycket gott resultat för 
verksamhetsåret, vilket framgår av Resultat- och Balansräkningar. 
 
Luleå Golfklubbs styrelse vill framföra ett stort tack till medlemmar, sponsorer, 
leverantörer och framförallt till vår personal för det gångna året. 
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