Verksamhetsberättelse 2017
Arvidsjaurs Golfklubbs styrelse bestod under verksamhetsåret av Sonja Sjölund Lindman ordförande,
Peter Andersson sekreterare, Ulrika Hallnor kassör, Johan Renberg ledamot, Michael Sundberg
ledamot och Rune Lundström suppleant.

Medlemmar och greenfeegäster
Antalet medlemmar blev 12 fler än budgeterat och uppgick till 317 stycken vid verksamhetsårets slut.
Medlemsantalet fortsätter dock att minska då antalet medlemmar förra säsongen var 335 medlemmar.
Andelen medlemmar som slutar fortsätter dock att minska. Vi tappade under året 5% av medlemmarna
jämfört med föregående år medan vi året innan minskade med 8%. Styrelsen har som strategi att
jobba för att öka medlemsantalet i närområdet.
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Trots en kall och sen start på säsongen lyckades vi nästan nå upp till föregående års greenfeeintäkter. I
mitten av juli hade vi bara nått upp till hälften av intäkterna jämfört med 2016 men innan säsongen var
slut lyckades vi nästan nå upp till föregående års höga nivå. Under sommaren löste 32 stycken
årsgreenfee. De totala greenfeeintäkterna uppgick till 106 tkr 2017 att jämföra med 111 tkr år 2016
samt 92 tkr år 2015.

Banan
Bankommitéen har bestått av Michael Sundberg banchef, Christer Mattson Lundmark, Johan Renberg,
Kenneth Lindman, Sonja Sjölund Lindman och Rune Lundström.
Liksom året innan genomfördes vårens städdag den 23 maj. Den sista envisa snön smälte bort dagarna
innan städdagen. Den 25 maj öppnade banan med provisoriska greener.
Under juni-augusti har en banarbetare varit anställd på 50 % och denne har ansvarat för att klippa
fairways men totalt sett har den största delen av klipparbetet utförts av ideella krafter. I början av
sommaren genomfördes en klipputbildning för ett 10-tal medlemmar. Några av dessa har kommit
igång med lite klippning. Majoriteten av de ideella timmarna på gräsklipparna står dock
bankommiteen för. Vi har även i sommar haft duktiga feriearbetande ungdomar som bland annat
jobbat med att hålla våra bunkrar i gott skick.

Under sommaren har medlemmar och bankommitée jobbat med att höja finishen på banan genom att
röja sly runt banan. I slutet av sommaren var banan fantastiskt fin och välvårdad.

Träning/Tävling
29 maj startade säsongens Gröna-kortet kurs för nybörjare och ”ombörjare”, två grupper med totalt 17
deltagare genomförde utbildningarna och började spela golf. Vår kampanj mot nybörjare och
”ombörjare” lockade 16 nya medlemmar till klubben
Den 17 juni återupprepande vi fjolårets succé med en uppskattad träningsdag med Mats Degerman.
Årets första tävling spelades den 1 juli och säsongens sista tävling den 7 oktober.
Under säsongen har vi genomfört 7 klubbtävlingar och en distriktstävling. I våra klubbtävlingar
medverkade 238 spelare. En rolig utveckling i år är att vi nästan har tredubblat antalet deltagare från
andra klubbar på våra klubbtävlingar. Förutom att tävla på hemmaplan har vi haft både damer och
herrar som tävlat ute i distriktet, deltagit i DM och även på SM, då Kennet och Sonja åkte ner till
Öland och slutade på en fantastiskt fin 7:e plats på SM Äkta makar/sambo.
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Barn och ungdomar
Under tre dagar i juli genomförde klubben en sommarlovsaktivitet där barn i åldern 6-15 år fick prova
på golf på ett lekfullt sätt. Cirka 20 barn tränade golf, fiskade, badade och grillade korv.

Verksamhetsutveckling
Den 12 januari genomfördes en Klubbrådgivningsträff med SGF:s klubbrådgivare Pelle Sättare.
Klubbens styrkor och utvecklingsområden gicks igenom tillsammans med styrelsen, Carina och några
representerade medlemmar.
I mars deltog fyra representanter från klubben vid Svenska golfförbundets verksamhetsseminarium
med inriktning Administration, Ledning, Idrott och Bana. I maj träffade styrelsen Idrottskonsulenten
från SISU Norrbotten för ett föreningsbesök. Klubben hade också fyra representanter vid NVGF:s
planeringskurs i slutet av oktober.

I augusti deltog klubben för första gången i medlemsundersökningen Golfspelaren i Centrum som
tillhandahålls via Svenska Golfförbundet. I undersökningen gav medlemmarna allra högst betyg till
området Klubbliv där låg resultatet bland de 9% av klubbarna som hade högst betyg inom området,
placering 28 av 302 klubbar. Sämst betyg gav medlemmarna Träningsområdena där låg resultatet på
placering 209 av 302 klubbar. I tabellen nedan återfinns de sammanlagda genomsnittliga poängen per
område där 100 är maxvärde. Våra resultat återfinns i stapeln till vänster och till höger finns det
genomsnittliga resultatet för alla klubbar i Sverige som medverkat vid undersökningen.

Resultat från medlemsundersökning
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Styrelsen
Sonja Sjölund Lindman, Peter Andersson, Ulrika Hallnor, Johan Renberg, Michael Sundberg
och Rune Lundström

