
 

        Välkommen till en ny  

  härlig  säsong på Gärdebyn! 

Vad händer i din klubb 2015…? Vänd och läs... 

Golfbanan - hjärtat på Gärdebyn... 

 Gärdeby Krog, och vårt klubbhus... 

         Fotbollsgolf  -  en succé 

Ungdomsträningen - en självklarhet 

Midsommar på Gärdebyn... 

      Även ”internationella” ibland... 



En kort tillbakablick ... 

Vi sammanfattar 2014 som ett av våra bästa år där de flesta pilar pekade åt rätt håll. Medlemsantalet överträffade vårt 

mål, och antalet greenfeegäster på banan ökade. Tillsammans med fortsatt stort intresse för fotbollsgolfen, innebär 

det att vi även detta år redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för både drift och kassaflöde.  

Under 2014 färdigställde vi också två omklädnadsrum med dusch och efterlängtade toaletter. Detta var möjligt genom 

generösa sponsorer, bidragspengar och framförallt många ideella arbetstimmar. En efterlängtad och uppskattad inve-

stering på Gärdebyn, inte minst vid olika evenemang. 

Under 2014 lyssnade vi också med glädje till många berömmande ord för skicket på vår golfbana. En tydlig strategi för 

greenskötsel gav framgång, ett arbete som har högsta prioritet även 2015.  

    ...innan vi ser fram emot en ny säsong 

Vi har bakom oss några år av bygg- och anläggningsarbeten, värdefulla satsningar för vår klubb. Detta år lägger vi    

fokus på att underhålla och förbättra det vi har. Investeringar 2015 går i första hand till skötsel av våra grönytor.      

Maskinparken är inte i den nivå vi önskar, och en analysgrupp går mycket noga igenom hur och var vi kan genomföra 

förbättringar. Vi ser även på organisation, arbetssätt, utbildningar, personalbehov mm. Det är en absolut nödvändig 

genomgång av driften, och med ett givet mål…  bästa möjliga anläggning till våra medlemmar och gäster. 

Fotbollsgolfen är idag etablerad och är ett betydelsefullt ”ben” i klubben. Det gäller även de evenemang vi har, främst 

midsommarfirandet och julmarknad. Vi måste också se hur vi kan använda den nyrustade lagården bättre. 

Som det ser ut påbörjas ombyggnaden av väg 288 i slutet av detta år. För vår del innebär det på sikt en något föränd-

rad in/utfart och ny framtida parkeringsyta (del av nuvarande försvinner pga. gång- och cykelport). Vi bevakar och in-

formerar vad som sker. Från 2016 kommer vi att uppleva en tydlig förändring av vårt klubbhusområde/logistik.  

Här nedan hittar du några bra tips och fakta, men kika in på våra hemsidor, vi uppdaterar dessa så ofta vi kan.  

olandsbygdensgk.se      alundafotbollsgolf.se                            e-post: golf@olandsbygdensgk.se    Tel. 0174-101 15 

 

           Köp en spelrätt (300:-) och du får... 

    - Rabatt på medlemsavgiften i fotbollsgolfsektionen.                            

-  2 greenfeecheckar att ge till dina golfkompisar                                             

(Självklart gäller förmånerna också dig som redan äger en   

spelrätt med inbetalad spelavgift).  

Läs mer på hemsidan hur du köper spelrätt, och hur du får 

gratischeckarna. 

”Ta med en kompis”  

Lämna rangen, spela ba-

nan! DET är bästa sättet att 

din kompis också blir din 

golfkompis. På hemsidan 

kan du se hur du som 

medlem kan bjuda in en 

”icke golfare” till spel. 

Tipsa dina vänner om   utbildning!     ”Grönt Kort” - 
vägen in i golfen, är idag något 

lättare. Tala med Monica,   070 - 321 29 10 så får du veta 
mer. 

         Årsmöte lördag 7 mars kl. 14.00.                      

Allianslokalen, Parkvägen i Alunda.  På hemsidan 

hittar du årsmöteshandlingar från vecka 7. 

Fotbollsgolfen… 2013 VM, 2014 Swedish Open, 2015 Alunda 

Open… man kan konstatera att vi startade tufft…                       

Fotbollen har en egen sektion som jobbar med tävlingar och en 

del med banan, sköter medlemskontakter hemsida mm. För klipp-

ning och dagligt underhåll ansvarar vår banpersonal. Ett medlem-

skap i sektionen ger fritt spel på banan.                                          

Som aktiv spelrättsägare i Olandsbygdens GK  har du rabatt på 

medlemskapet.                                                                                        

All info om priser mm hittar du på alundafotbollsgolf.se   

Vår klubb jobbar med små medel och med många ideella 

arbetstimmar. Dina insatser, stora som små, uppskattas. 

Det behövs alltid flera handtag, på banan, gården, boll-

plockning eller i administration och sektioner.                               

Hör av dig till någon här på Gärdebyn så berättar vi mer!   

”Vi sparkar och slår, vi äter och går och när det går finns 

det spår”… det sammanfattar på något vis Gärdebyn. Nu ser vi fram 

emot en ny säsong, med både gamla och nya ansikten.                                                                              

Alunda har inflyttning, och det är viktigt att vi alla är  ”ambassadörer” som 

berättar om vår klubb och anläggning, det är en framgångsfaktor som kan 

utveckla verksamheten, det är bra för oss alla.   

Putsa klubbor och skor nu, så ses vi när det blir grönt. Innan dess hoppas 

vi på lite vinterklimat med fina skidspår här på Gärdebyn.  


