
Medlemsbrev Juli  

 

Hej på er alla medlemmar, 

 

Här kommer information från mig om året som har varit men även om det som finns i 

tankarna för framtiden. 

Jag ska börja med att berätta om en tråkig händelse. I slutet av juni blev en i vår 

banpersonal träffad av en boll i ansiktet. Det har lett till allvarliga skador i ögat och vi vet 

inte än hur återhämtningen kommer vara. Det är en bra påminnelse om att golf kan vara 

farlig och alla måste ta ansvar för att undvika att någon gör illa sig. I det här fallet var det en 

ren olyckshändelse och vi hoppas på att den skadade kommer att bli helt återställd. 

Luleå Golfklubb är en medlemsklubb som är här för att medlemmarna ska kunna spela golf 

och ha en rolig upplevelse på klubben varje gång man besöker den. För att det ska fungera 

så bra som möjligt innebär det att all är med och tar ansvar. Eget ansvar att avboka tiderna 

man inte kommer att använda, eget ansvar att städa efter sig själv, eget ansvar att inte ta 

risker på banan som kan leda till skada, eget ansvar att släppa igenom en boll bakom som 

spelar snabbare etc. Vi som arbetar på golfklubben och har det övergripande ansvaret blir 

otroligt glada när vi ser hur bra detta fungerar för det mesta, vi är stolta över våra 

medlemmar. Fortsätt med detta och uppmuntra och lär även andra medlemmar och 

medspelare om detta, framförallt de som är nya.  

Vår målsättningen är att hela tiden utvecklas och skapa en ännu bättre golfbana. Vill du 

hjälpa klubben utvecklas och bli bättre? Kom gärna förbi mig med dina tankar och även med 

feedback på det som ni tycker fungerar bra. Fråga också om det är något som är otydligt så 

kanske jag kan hjälpa att förklara. Ni kan också vända er till Per Nilsson (kanslichef), fylla i 

kontaktformulär på hemsidan, players 1st undersökningen eller ta kontakt med någon i 

styrelsen. Kom ihåg att alla som jobbar på golfklubben är här för att skapa en så bra 

upplevelse som möjligt och jag är otroligt stolt över både den anställda personalen och de 

som arbetare ideellt för klubben med det vi har lyckats med tillsammans de senaste åren. 

Utan alla er hade inte klubben haft den utveckling vi har. Vi vill vara en arbetsgivare som är 

attraktiv och där folk vill arbeta.  

Golfveckan är avslutad och blev en mycket positiv vecka med en fantastisk insats av Micke, 

Roger och alla funktionärer som hjälpte till blandat med fint väder, god mat från Rosa för att 

inte nämna alla deltagare i tävlingen! Stort tack till alla sponsorer som ställa upp som gör 

tävlingar ändå roligare! 

Säsongen har varit intensiv för personalen på många sätt men framförallt är det roligt att 

det stora intresset för golf håller i sig även efter covid-19. Vi har tackat av Carin som har gått 

i pension efter 20 år i tjänst och välkomnat Per in i gänget. Det har varit rekordmånga nya i 

personalen på banan och vi är mycket glada att de har kommit in i jobbet nu och att allt 

rullar på som förväntat. Det var en tidig start på säsongen men banan har utvecklats fint och 



vi är mycket nöjda med skicket vi kan presentera till våra medlemmar. Linus kommer skriva 

mer om banan inom de närmaste veckorna.  

 

Vi ser en delvis lugnare tryck på bokningar och de flesta dagar finns det möjlighet att boka 

på samma dag och få en starttid. Vi följer rundtiderna också varje dag och är mycket nöjd att 

på de alla flesta dagar är det bra flyt  på banan. Så bra jobbat alla spelare. Vi påminner att 

släppa igenom en snabbare boll som ligga bakom er samt det är helt ok att påminna bollen 

framför om det på ett trevlig sätt.  

 

För att fortsätta vara en framgångsrik golfklubb är det viktigt att hela tiden ha en strategi för 

hur vi kan utvecklas och bli ännu bättre. Vi följer noggrant golfens utvecklingen både i 

Sverige och internationellt via allt från artiklar, bloggar, intervjuer till personliga kontakter 

och studiebesök. Vissa förändringar kräver mycket förarbete medan andra kan genomföras 

ganska snabbt. Löpande utvärderar vi resultat av de förändringar som genomförs och ofta 

får vi göra justeringar och ytterligare förbättringar innan vi är nöjda. Ibland får vi även backa 

helt, men vi har en stark tilltro till att vägen framåt är att våga prova och våga förändra. Alla 

medlemmars input är oerhört viktig, både gällande det som är bra och det som är mindre 

bra, men vi påminner också om vikten av tålamod innan vi helt kan utvärdera resultatet av 

en förändring. 

Nedan följer en lista av några av de framtida förbättringar som vi tittar på för att fortsätta 

utvecklingen av klubben. Vill dock tydliggöra att de flesta fortfarande är förslag och ej ännu 

beslutade av styrelsen. 

• Byggnad av en övningsområde på den gamla campingplatsen (budget 1,5-1,8 

miljoner) 

• Ombyggnad och höjning av björnen 5 green 

• Ombyggnad och installation av hybridgräs tee av hermelinen 1 (gula) 

• Utvärdering av alla korthålen tees för hybridgräs  

• Stora renovering av alla greener på björnen  

• Alla broar på banan behövs olika form av renovation/utbytt  

• Alla gångvägar men även transport vägar måste renoveras  

• Nya bänkar/bolltvätt/klubbtvätt på alla hål 

• Nya bunkerkrattor 

• Asfaltering av vägen in samt parkeringen   

• Uppfräschning av klubbhusområde  

• Inköp av nya golfbilar  

• Inköp av fler stugor för uthyrning till medlemmar/sponsorer  

• Nytt golfbilsförråd  

• En ny maskinhall (ca 6-7 miljoner)  

• Renovering av befintliga golfbagsförråd alt ombyggnad  

• Inköp av nya maskiner för banskötskel  



 

Vi är stolt över våran golfklubb men vi ser framåt. Det finns mycket vi kan förbättra. 

 

Jag tacka all personal för deras insats, Rosa för den fortsatt bra mat/service till 

medlemmarna samt Gary och hans team för deras insats som gör golfklubben till den det är 

idag.  

Sist av allt vill jag tacka alla medlemmar, för det är tack vare er som vi finns till! 

Lycka till resten av golfsäsongen!  

/Adam  

 

 


