
Verksamhetsberättelse 2017

Våra instruktörer:

Vi summerar vårt första år på Timrå Golfklubb. Planering av säsongen gjordes under 
vintern även om vi officiellt tillträdde tjänsten 1 maj. Shopen flyttades under 
vintern/våren och integrerades med klubbens reception. Ett i våra ögon modernt 
upplägg där fokus i shopen legat på förbrukningsvaror, kläder och skräddarsydda 
golfklubbor.

Under säsongen har vi genomfört Damläger, veckoträningar och enskilda lektioner till
klubbens medlemmar och gäster. Vi har bedrivit juniorträning med c:a 60 juniorer i 
träning. Vi har haft c:a 90 personer i Nybörjarkurs varav hälften av dessa varit 
juniorer. Mycket bra för klubbens tillväxt och ett kvitto på att golfen är fortsatt attraktiv 
och att Timrå Golfklubb är på tårna för att nå nya golfare.

Vi har lagt ut mycket av vår information vad det gäller lektion/kursutbud, Custom 
Fitting, resor mm. på hemsidan då vi vet att detta är uppskattat från medlemmar.
Vi införskaffade under våren två TrackMan (marknadens bästa bollflyktsradar) som vi
använde i alla våra lektioner och Custom Fitting-utprovningar. Ett ovärderligt 
hjälpmedel för att kunna ge lektioner och skräddarsy golfset i toppklass.

Vi genomförde två golfresor under året. Golfskola till Lissabon i april och en spelresa 
till Dublin i oktober. Sammanlagt 27 personer följde med oss på dessa två resor. 

Under hösten påbörjades bygget av Lektionsstudion som sedan stod helt klar i slutet 
av november. Lektionsstudion blev precis så bra som vi hoppades på. Tillsammans 
med vår tekniska utrustning, studions utformning och läge, tillhör den absolut 
toppklass i landet.

Under hösten byggde vi även om i gamla shopens lokaler och installerade där en 
golfsimulator. Vi använde oss även här av TrackMan som lösning av simulator, vilket 
är marknadens bästa och mest exakta. Rummet fick en trevlig layout och simulatorn 
fungerar bra för spel och tävlingar. 

Ett härligt, roligt och händelserikt första år på Timrå Golfklubb.

Program ”Vision 50/50”:

Sedan maj 2017 går vi tillsammans med 50 andra golfklubbar i Sverige det nya 
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i jämställdhet för 
golfklubbar och golfdistriktsförbund. 
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt
och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i
ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision 
”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. 

Innehållet i programmet är uppdelat i tre ronder där varje rond innehåller 18 hål. 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/golf/utbildning/ledarutbildning/Klubbutveckling-Vision-50-50/
http://www.golf.se/vision5050


Rond 1 – Utan spaning – ingen aning
Rond 2 – Klara, färdiga….
Rond 3 - ….gå!

Vi har avverkat Rond 1 och Rond 2 och kommer nu att gå in i Rond 3 där vi bland 
annat kommer att ta fram klubbens Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé.

Svenska Golfförbundets mål fram till 2020:
• 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
• 10 000 fler kvinnor som medlemmar
• Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
• En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Ungdomsverksamheten:

Vi har under 2017 genomfört träningar under vår sommar och höst för ca 70 barn och
ungdomar!

Vi har tävlat i klubbtävling varje onsdag under sommaren men även deltagit i ICA 
cupen på Öjestrand och Sundsvall! Vi har också haft golfkul för dom yngsta! Vi har 
dessutom en tjejgrupp med ca 15 tjejer som tränar regelbundet! 
Flera av våra lite äldre spelare har representerat klubben runt om i landet med 
framgång!

Medlemskommittén:

Inom medlemskommittén gjorde vi följande under 2017: 
- Vi anordnade vår och höstmöte för medlemmarna
- Var med och anordnade höst avslutningen
- Hjälpt till att hitta faddrar till de som gått kurs hos våra tränare
- Arrangerat damtävlingar
- Var med som hjälp under golfensdag

Vi måste rikta oss direkt till damerna med en ex damkväll som vi haft tidigare år. Vi 
fick ställa in dam 9:an pga för dåligt intresse. Ska vi anordna golfensdag fler år så 
måste vi planera den i god tid och inte veckan innan. Medlemskvällarna är 
uppskattade så dom bör vi fortsätta med

Tävlingsverksamhet:

Under 2017 har det genomförts 96 tävlingar i Timrå GK:s regi, totalt har dessa samlat
5140 startande.

Golfveckan 2017 samlade i år 1248 startande.
KM lockade 2017 86 deltagare vilken är en ökning med 9 deltagare (12%).
2017 fick vi kanske ett av dom bästa resultaten på herrsidan och på damsidan den 
yngsta mästarinnan någonsin.

Herrmästare: Eric Grahn resultat -10
Dammästarinna: Ida Lindqvist 12 år

Övningsområdet:

Under 2017 har mycket arbete lagts ner på att utveckla övningsområdet. 
Under hösten byggdes ”Teknikstudion” som finansierades via ett banklån och via 



arbetsinsatser ifrån klubbens medlemmar och partners. Vi är mycket tacksamma för 
allt stöd.
På ”Rangedelen” har nya utslagsplatser byggts i höjd med Teknikstudion. Även ny 
bollhanteringsutrustning är installerat. Denna utveckling är finansierat bl.a. via Timrå 
Kommun och Västernorrlands Idrottsförbund.

Golfbanan:

Säsongen 2017 kantades av mycket dåligt väder jämfört med tidigare år. Efter en 
lång vinter med lite snö och mycket is följde en kall vår och sommar. Vi fick t.ex. 
avbryta den andra klippningen av greenerna den 10 maj pga. snö. Både sommaren 
och hösten var kallare än normalt och nederbörd ca 30% mer än normalt.

Golfbanan var i stort sett snöfria i slutet av maj. Vi stödsådde greenerna den 18 april 
och klippte först den 3 maj men pga. det kalla vädret öppnades golfbanan inte förrän 
den 20 maj.

Kvalitet på golfbanan under säsongen var mycket högt med särskilt bra kvalité på 
greenerna och fairway. Säsongen slutade abrupt i mitten av november då regn på 
frysen mark satte stop för spel. Den 15 november stängde vi golfbanan och 
vintertäckte greenerna. 

Under året hann vi med några mindre förbättringar på golfbanan och främst ett 
dräneringsarbete på fairway på hål 2. Vi rensade också vattenrännorna på hål 9 och 
18 och förbättrade vägen vi tee 1. 

Huvudprojektet under året har dock varit den nya range tee och teknik studion. 
Schaktarbetet kom igång den 30 maj och både husgrunden och terrassbotten för 
teen var klar några veckor senare. Stensättning på teen och byggandet av hus för 
bollhanteringssystemet fortsatt under sommaren och byggandet av huskroppen kom 
igång den 7 september. Husen och tee stod färdig den 17 november.

Under säsongen har vi varit 14 st. som har jobbat på golfbanan varav 2 st. 
heltidsanställde, 3 st. säsongsarbetare och 8 st. sommararbetare. 6 st. har jobbat 
halvtid. Åldern har varit mellan 15-65 år och könsfördelning var 12 st. män och 2 st. 
kvinnor.    

   


