
Verksamhetsberättelse 2014

Ordförande

2014 var ett mycket bra år för Gärdebyn och för Olandsbygdens GK med fortsatt ökning av antal 
medlemmar både för golfen och fotbollsgolfen. Den nystartade fotbollsgolfsektionen arrangerade ett 
av deltagarna mycket uppskattat Swedish Open med många internationella deltagare.

Utvecklingen av bana och anläggning har fortsatt och satsningen på att förbättra greenerna gav bra 
resultat, vilket det ökade antalet greenfeegäster samt deras positiva omdömen om banan även 
bekräftar. Något som även uppskattats och har varit till stor nytta vid våra evenemang är de 
omklädningsrum och toaletter som färdigställts under året.

Ekonomiskt ser det dessutom fortsatt stabilt och positivt ut, vilket till stor del beror på generösa 
sponsorer, mängder av ideellt arbete och en hårt arbetande vd uppe på ”kammarn”. I en klubb som 
denna är vi väldigt beroende av allt ideellt arbete och jag vill rikta ett stort tack till er som gör allt detta 
möjligt

Mikael Nilsson

Styrelsen

Styrelsens sammansättning under 2014 har varit Mikael Nilsson, ordförande, Magnus Brinck, Eero 
Ikäläinen, Anders Höglund, Maj-Britt Jansson, Susanne Jansson, Sune Lundin, Lars Norrström och 
Ulla Hildorsson, sekreterare. Christer Grundström har ansvarat för ekonomihanteringen och klubbens 
övriga administration. Styrelsen har under året hållit 11 st sammanträden. En analysgrupp har tillsatts 
med syfte att arbeta extra med frågor som rör vår maskinpark och personal. I november anordnades 
åter ett Öppet Forum för att diskutera verksamheten på Gärdebyn och i anslutning till forumet hölls ett 
Höstmöte där beslut togs om medlemsformer och årsavgifter för 2015.  På årsmötet avtackades 
avgående ordföranden Rolf Lindgren och styrelseledamoten Tobias Mattsson.

Kansli

Christer och Annika är klubbens administrativt ansvariga och finns en våning upp i vårt klubbhus.

Annika är den kunnige i GIT och ansvarar för all form av medlemsregistrering, handicapfrågor m m. 
Christer är vd i bolaget och har en övergripande koll på hela verksamheten, inkluderat den 
ekonomiska hanteringen samt all information på hemsidan (golf). För teknisk support och den 
praktiska hanteringen av detta material svarar Bosse Hiding. Kansliet producerar också utskick till 
medlemmar samt all övrig information/marknadsföring.



Kansliet är inte bemannat några speciella tider men vi svarar snabbt och gärna på dina mail- och 
telefonfrågor.

Christer Grundström

Bankommitté

Inför årets säsong anlitades Svenska Golfförbundets bankonsulent Henrik Norén för att titta på våra 
greener som under flera år har varierat i kvalité, till och med så dåliga att vi fått lägga i nytt gräs på 
några greener. Efter provtagning på några greener kunde han konstatera att vi måste lägga ner mer 
arbete med dessa att dressa och lufta. Detta har utförts i ökande omfattning och våra greener har blivit 
avsevärt bättre. Årets säsong inleddes med en arbetsdag där mång arbetsvilliga medlemmar var på 
plats och såg till att både bana och klubbhusområdet blev städade och iordningställda inför öppningen. 
Banan har under året varit i mycket bra skick, tack vara duktiga banarbetare, hålvärdar och andra 
ideellt arbetande medlemmar. Ett stort tack till alla som på olika sätt ser till att vår bana håller en fin 
standard.

Sune Lundin

Fastighetskommitté

Under 2014 har den huvudsakliga uppgiften varit att färdigställa omklädningsrum och toaletter i 
ladugården. Detta ganska omfattande arbete var klart till sommaren, mycket beroende på stora 
arbetsinsatser av Sture Åhlén och Per Evert Friberg. Utöver detta har snörasskydd monterats på 
ladugården, fönster har bytts på kansliet, dieseltanken har flyttats från maskinhallen samt en del 
mindre åtgärder på uthusbyggnader.

Vi som ingått i fastighetskommittén under året har varit Sture Åhlén, ordförande och Rogert 
Johansson.

Sponsor

Våra sponsorer är för vår lilla klubb mycket betydelsefulla. Ända sedan klubben bildades har 
sponsorintäkter utgjort en stor del av våra intäkter. Känslan för Gärdebyn, det breda utbudet av 
aktiviteter och dess betydelse för bygden är säkert en framgångsfaktor. Vi har, inte minst genom 
fotbollsgolfens tillkomst, ett stort antal och en stor bredd bland sponsorföretagen. Vi försöker hela 
tiden finna attraktiva lösningar för att kunna behålla och utveckla denna del. 

Traditionsenligt genomför vi sponsorgolfen, detta år i ett litet annorlunda men uppskattat 
tävlingsformat. Spelregler med lite extra kryddor a´la ”Owe L-varianten”. Som alltid avslutades dagen 
med god mat och ett strålande prisbord. 

Arbetet i en sponsorgrupp är omfattande och utförs av ett fåtal personer. I detta jobb måste, för att vi 
ska klara vår budget, alla tips och nätverk förmedlas till någon ansvarig i klubben. Vi hoppas och tror 
på ett fortsatt gott samarbete med alla de företag som stödjer vår verksamhet här på Gärdebyn. 

Sponsorgruppen gm Christer



Tävlingskommitté

Under 2014 genomfördes förutom Onsdagsgolfen och Matchstegen 14 st klubbtävlingar (15 st 2013) 
med ett snittdeltagande på 25 personer (27 st 2013). Flest deltagare, 56 personer, var det som vanligt 
på midsommarscramblen. Den singeltävling som lockade flest deltagare under året var återigen Flagg- 
tävlingen som fick ihop 40 startande (39).

Klubben deltog med lag i både herrarnas UGF-Match (kapten: M Nilsson) samt damernas 
Upplandsmatch (kapten: M Pettersson). Herrarna startade i division 2 där de också höll sig hela året. 
Vi hoppas dock att vi under 2015 återigen tar oss upp i division 1. Damerna gjorde det mycket bra och 
slutade på en delad förstaplats (5 lag slutade på 14 poäng) i region 1.

Tävlingsledningen vill tacka alla som deltagit och förgyllt våra tävlingar under året och hoppas att ännu 
flera kan tänka sig att prova på att delta i 2015 års tävlingar.

Mikael Nilsson

Utbildning

Efter några år av vikande intresse för nybörjarutbildning har vi glädjande nog haft en liten ökning under 
säsongen 2014. Som vanligt kommer vi att tidigt på säsongen bjuda in till träff för de som börjat sitt 
golfande de senaste åren. Ett bra tillfälle att komma igång och träffa nya golfkompisar.

Damer 2014: Vi har återigen deltagit i Upplandsmatchen, en serietävling uppdelad på två regioner i 
distriktet. Denna säsong var vi med på den extra final som behövdes för att en slutlig segrare kunde 
koras! Bra gjort av de åtta olika damer som representerat oss under året.

Dam/tjej-kvällarna som vi började med i slutet av juni med blev lyckade. Varannan tisdag reserverade 
vi tid för enbart damspel. Vid de åtta tillfällen vi träffades för ”tävling utan press” mötte 10-15 stycken 
positiva tjejer upp i ålder från 12-70 år. Fortsättning följer.

Monica Pettersson

Seniorer

När jag summerar 2014 års måndagsgolf kan jag konstatera att det har varit lika god uppslutning som 
vanligt, kanske lite bättre. Kul att så många uppskattar denna aktivitet. I år har vi spelat på en bana 
som har varit näst intill i toppskick. Även denna säsong har vi deltagit i seriespel med D60, H65 och 
H70 med varierat resultat. Lena K och Björn O försvarade sina titlar som seniormästare.

 De och många andra blev belönade vid avslutningen på Gärdebyn i september.

 Vi ses maj 2015!

Gunilla Olsson

Juniorer
Året kom igång fantastiskt tidigt, redan 19:e april var vi i farten! Visst vart det kallt när solen försvann, 



men det var fantastiskt att se bollarna försvinna bakom 100 skylten

Roligt den här säsongen var tillströmningen av nya träningsvilliga golfare.  Vi utökade 
träningstillfällena och körde måndag, onsdag och torsdag.
Som tidigare år så är vi totalt ca 20 talet i träning och vi snittar på 8 spelare per träning.



Tjejerna var på två stycken läger, ett i Uppsala och ett i Älvkarleby.

Samling i Älvkarleby, 17 maj en lyckad inspirationsdag! Som ledare hade jag en trevlig golfrunda här 
och när man var nära träningsanläggningen hörde man glädje tjut, skratt och tjejer som peppade 
varandra!  Najs! Väl arrangerat!

Även några av våra killar tränade med en talanggrupp i Uppsala. 



Rajder Kopp 2014 omfattade 4 deltävlingar med final på hemmaplan! Vi var ju försvarande mästare.
Under final spelet hade vi två lag med som kom etta och tvåa den sista deltävlingen.
Olandsbygdens lag 1 avancerade tack vare denna starka avslutning till en hedrande 3:e plats i 
sammandraget, men det roligaste av allt var att vi fick en lyckad tävlingsdebut för några av våra golf 
”rookies”. 
Uppsala GK vann totalen.

Avslutningen av säsongen, som vanligt Scramble supreem, med Eero som grill mästare.



 

Varmt, skönt och gott!

Tack för i år! Vi syns snart.

Hans och Eero

Fotbollsgolf

Fotbollsgolfåret 2014 var återigen ett framgångsrikt år för den nya sporten. Vi har haft många företag 
och grupper som gästat oss till glädje för både klubb och restaurang. Vi har bildat en 
fotbollsgolfkommitté dit fler som har intresse för sporten är välkomna att ansluta sig för att hjälpa till 
och utveckla sporten och banan. Vi har inlett ett tävlingsutbyte med Uppsala fotbollsgolf samt 
arrangerat Swedish Open, kombinationstävlingar och klubbmästerskap. Därutöver har vi haft 
spontantävlingar och många glada motionärer på vår bana. Vinden tog tyvärr några träd längs banan 
och vi hade problem med slitage kring hålkopparna under säsongen. Slitaget valde vi att lösa genom 
att lägga i färdigt gräs till Swedish Open. Vi får se om detta kommer att bli ett återkommande problem 
och hur vi i så fall kan lösa detta på bäst sätt. Vi har från klubben varit representerade på VM i Insell i 
Tyskland där Julia Berglind Nilsson lyckades bäst med att bärga ett silver i damdubbel tillsammans 
med Elin Djursvik.

Tobias Mattson 



Trivselkommitté/Evenemang

Trivselgruppen ansvarar för två evenemang på Gärdebyn, Midsommarfirandet och Julmarknaden. 
Återigen hade vi vädergudarna med oss på midsommaren, fint väder och över 1000 besökare. 
Traditionsenligt kläddes majstången kvällen före och den blev lika fin och ståtlig som tidigare år .På 
midsommaraftonen spelade Ekeby spelmän och ledde dansen kring majstången.

På julmarknaden hade vi inte lika tur med vädret. Regnet gjorde tyvärr att julstämningen blev något 
dämpad, men i lagården var det som vanligt julpyntat och mysigt. Jesper hade i år lyckats få ihop 22 
utställare, vi bjöd på glögg och julgranar och kransar var till försäljning.

Ansvariga i kommittén har varit Åsa Grandelius, Maj-Britt Jansson, Pelle Jansson och Peter 
Andersson.

Maj-Britt Jansson

Vintersektion

Vintern 2013/2014 kan kort beskrivas med snöbrist, vilket medförde endast några veckors skidåkning 
för alla entusiaster. Tråkigt då vi vet att spåret uppskattas av så många, såväl motionärer som barn 
och Vasaloppsåkare. Inför denna säsong har vi gjort en något förändrad dragning av spårets första 
del. Läget, januari 2015, ser bättre ut med några decimeter snö som vi hoppas får ligga kvar. Vi 
”spårhundar” gör allt för att hålla spåret åkbart när förutsättningarna finns. På www.skidspår.se hittar 
du spårinformation från oss och andra anläggningar.

”Spårhundarna” genom Svante
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