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Styrelsen med helheten i klubben

Vi blickar tillbaka på 2016 med en tuff start på säsongen då framtiden för Hussborg 
var oviss. Banan hade precis som efter 2015 stora förväntningar på sig och det är 
ingen tvekan om att vi lyckats hålla banan i samma skick som 2015. 
Vi kan för fjärde året i följd åter visa upp en bana som kan konkurera med övriga 
banor i Norrland när det gäller kvalitet och finish. 
Vintern har varit ungefär den samma som 2015, och återigen har vi tampats med
att hacka bort is från greenerna i ett tidigt skede så Vi lyckades med bedriften att ha 
klart godkända greener redan i säsongstart. 
Det har varit en säsong som i likhet med tidigare år varit fylld av händelser som 
påverkat oss som golfare i Hussborg Golfklubb.

 Mikael Nordberg från Hako arbetade sjunde året som inhyrd Course Manager.  
 John Long hade fortsatt tjänsten som pro/tränare och utbildare och svarade för 

spelmomentet för nybörjare. Teoridelen baseras på självstudier och web 
baserad skrivning för godkännande. 

 Golfveckan under dirigent Hans Karlsson hade även detta år ett gott 
genomförande med deltagare fördelade på sex tävlingsdagar.

 Arbetet med Golfbanan och dess finish har fortsatt även 2016 och delar av 
bankommitten har lagt ned ett mycket stort arbete som det går att följa på 
klubbens hemsida under kommittén. Bankommittén har vidare under några 
timmar per vecka varit länk mellan Mikael och arbetsfördelningen på banan.      

Antalet medlemmar har trots en oviss framtid faktiskt kunnat ligga på ungefärligt 
samma antal även för 2016.  
Vi inom klubben hoppas att vi skall kunna rekrytera fler medlemmar inför säsongen 
2017. 

Greenfee gäster har under 2016 legat på ungefär samma nivå, ca 2400 som i 
ekonomiskt utfall ökade marginellt då nivån på samarbetas greenfeen justerades inför
2016. Konceptet paketerade golfgäster hade en stark minskning och mest beroende 
på tron att Hussborg skulle byta inriktning. Paketering med olika prislösningar 
hämtade sig under sommaren då budskapet nådde ut Hussborg fungerade som 
tidigare. Klubben kommer därmed fortsatt att stödja Herrgården att fortsatt jobba för 
att Vi skall bli en aktiv part i Hussborgs ambition att bli distriktets koncept med en bra
bana för golf, bra mat och boende mitt i en golfbana.

Även 2016 hade vår PGA Pro John Long hand om juniorträningen och ”gröna kortet” 
kurser för de som vill börja med golf. Under 2016 gick 50 personer gröna kort 
utbildning. 
Med facit i handen så var intresset stort för kursen 2016 så vi tror och hoppas att vi 
kan hålla ångan uppe och kunna erbjuda kursen till minst lika många under 2017. 

Året slutade med att vi var 566 medlemmar i klubben, varav 18 var passiva. Antal, 
som innehar spelrättsbevis, har minskat med 12 personer 2016.  
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När det gäller ekonomin redovisar klubben ett positivt resultat för 2016. Kansliet har
2016 varit bemannat av John Long som varit anställda av Herrgården där John i sin 
roll som PGA pro hanterat spelmomenten i gröna kort utbildningen.  
Sponsorintäkterna ligger som tidigare på banägaren och 2016 har Vi tappat tre 
hålsponsorer inför 2016 och en har tillkommit och en har bytt hål. Hela hanteringen 
och försäljning av reklam och sponsring kommer även fortsatt att hanteras av 
Hussborg Herrgård, vilket därmed skapar bättre förutsättningar för paketlösningar 
anpassade till sponsorernas önskemål. Inför 2017 har banan 8 st lediga hål.  

Styrelsen kommer att stå fast med målsättningen att under 2017 fortsätta på den 
inslagna vägen och vårda ett gott samarbete med Hussborg Herrgård och därmed 
säkerställa att de medel vi tillsammans skapar i klubben i första hand kommer 
medlemmarna till del, genom att kunna erbjuda en förstklassig bana.  

Som tidigare år kan man inte nog prisa allt jobb klubbens kommittéer lägger ned 
under hela säsongen. Detta gäller alla inblandade utan att sätta någon framför den 
andre. Styrelsen har 2016 haft 5 protokollförda möten. Modellen med adjungerande 
inför varje möte kommer att fortgå även 2017 då ärenden i vår golfklubb ligger 
mycket mer på verksamhet inneliggande säsong än på investeringar i en framtid.   

Det är en förhoppning att 2017 skall bli det år då anläggningen Hussborg äntligen 
genererar vinst som då förhoppningsvis kan reinvesteras i anläggningen och då även 
golfbanan.   

Nu blickar vi framåt och tar med oss 2016 i backspegeln med allt vad det inneburit 
och med målsättning att fortsätta jobba på att få fler greenfee gäster, fler 
konferensgäster samt en fortsatt satsning på fler evenemang som ger kännedom om 
Hussborg. Finns även ambition att få golfveckan att bli mer attraktiv så vi når ännu 
fler spelare vecka 30 2017. Arbetet med lösningen paketerade golfpaket är fortsatt 
den lösning som är effektivast i arbetet med att trygga ekonomin inom konceptet 
Hussborg och därmed ge Oss medlemmar en toppen bana att spela på. 

Vidare är det för klubben helt avgörande att ägarna fortsatt visar intresse för 
Hussborg i sin nuvarande form och att de ser klubben som motor på anläggningen 
under golfsäsongen och att de även under 2017 fortsätter sina investeringar och
idéer för hela anläggningen Hussborg. 

Golfhälsningar – Katarina Dahl Nilsson
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Verksamhetsberättelser från klubbens kommittéer

Bankommittén verksamhetsberättelse 2016                       

Kommittén har under året bestått av följande personer: Ordförande: Tord Ericson, 
Ledamöter: Tore Åkerberg, Bengt Edlund, Åke Holmstrand, Christer Wiren och Donald
Hedin. Adjungerande: Mikael Nordberg

Kommittén har i samarbete med representant för banägarna arbetat med att 
fortlöpande förbättra vår golfbana. Vi har haft en toppning inför och under Golfveckan
som var mycket uppskattad. Mickael med personal har haft det övergripande 
ansvaret för kvalitén på främst greener som bara blir bättre och bättre. 

Info. 13/1 Snö av greener. Start hackar is. 3/3 Ut med Biokombi.

Info. 31/3. Dukar på alla greener (14 man)

Info. 23/4 Rangen öppnas. Bollmaskin/elevator på plats. Stängd 16/11

Info. 22/4 Vintergreener och 1/11 25/4 Dukar av alla greener

Info. 2/5 Stödsådd och 4/5 dukar på alla greener

Info. 13/5 Grävning vattenhinder 8 (Lasse Mohlin)

Info. 27/5 Sommargreener (Exkl. 3 & 9) Banan stängd 4/11

Planerat och sådd av lågpunkt mellan vattenhinder hå l10 och vattenhinder hål 8

Vi har lagt igen bunkrar höger sida på hål 9 och hål 12. Sådd av dito

Vi har torvat bunker hål 5 höger sida.

Vi har varit behjälpliga med dukar på och av greener under hela våren. 

Vi hade åter en lyckad städdag lördag 23 april (Föregående 25 april) med ett gäng på
16 personer. (Föregående år 35 pers.) Det städades, drogs ris och krattades mm. 
Hussborg grillade hamburgare och bjöd på kaffe.  Kl.9.00 – 12.00

Målning och reparation av samtliga bord och bänkar på banan. 

Rensning av ogräs och krattning runt Tee-skyltar och Rastbord. 

Vi har blåst anslutning från vatten hinder 10 till ledning från vatten hinder 9/8

Trimning runt vattenhinder, stenar och träd. Lite mer i år än tidigare år. 

Vi har gallrat träd och buskar runt hela banan. 

Bankommittén vill tacka alla som ställt upp och arbetat på banan under 2016. Tack 
vare ert arbete kan vi hålla den standard och finish som vi nu haft under senare år 
och hela tiden vill förbättra om det är möjligt.                         

För Bankommittén – Tord Ericson 
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Damkommittén verksamhetsberättelse 2016

Vi startade upp säsongen i 30 maj då vi gick första måndagsrundan, sedan dess har 
vi träffats varje måndag, med uppehåll på golfveckan, för att spela olika former av 
golf fram till den måndagen 29 augusti. Vi har prövat många olika tävlingsformer 
under säsongen.

Vi har också haft ett träningstillfälle med John Long, detta blev snabbt fulltecknat och 
inför kommande säsonger bör vi överväga att ha ett par tillfällen så att alla som vill 
kan komma med.

I maj var vi också iväg på en golfresa till Åland över en helg, vi började med en runda
och övernattning på Örbyhus och dagen efter for vi vidare till Åland och spelade på 
slottsbanan och kungsbanan.

Säsongen avslutades med en tävling på dagtid den 11 september och gemensam 
lunch och utdelning av priser.

Vi i damkommittén är undertecknad, Pia Meyer, Maj Britt Holmgren, Eva Kallberg och 
Monica Berglund.

För damkommittén

Frida Hassberg

Marknadskommittén verksamhetsberättelse 2016

Marknadskommittén har även 2016 verkat tillsammans med Hussborg Herrgård och 
har jobbat för att knyta nya sponsorer till banan. 
Fyrfasen Energi har varit flagg sponsor även för 2016 samt två (hål 6 + hål 13) har 
sagt upp sitt avtal. Då det inom området som vi verkar är stor konkurrens från 
samtliga föreningar när det gäller sponsring är det av stor vikt att kunna erbjuda den 
som sponsrar ett attraktivt paket som ger företaget det mervärde som eftersöks. 
Den gemensamma sponsordag där det tävlades om Årets hålsponsor vanns 2016 av 
SCA.

För marknadskommittén 

Gunnar Dahl 

Seniorkommittén verksamhetsberättelse 2016

Seniorkommitten har under året bestått av Maj-Britt Holmgren, Hans Dahlen, Eva 
Kallberg, Olle Törnblom och Pia Meyer. I sommarens seniorspel på torsdagarna har 
deltagarantalet varit 40 personer, varav ett snitt på ca 20 deltagare/torsdag. 
Sommarens tävling om NABO-pokalen vanns i år av Sandnäsets GK med Hussborg GK
på 2:a plats. När tävlingen gick på Hussborg deltog 55 tävlande.

Vi har även anordnat KM för seniorer i år. Tävlingen om årets senior vanns av Charlie 
Persson. Höstens 3-dagarsresa gick i år till Östersund-Frösön GK - Sticklestad GK - 
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Åre GK där vi hade en trevlig avslutning. Årets säsong avslutades 6 oktober med spel
och gemensam middag på Hussborg. Väl mött nästa år.

Med vänlig golfhälsning Maj-Britt

 
Utbildningskommittén verksamhetsberättelse 2016

Från och med 2007 har klubbens utbildningsverksamhet skötts i en kommitté med 
Ulf Stecksen som ansvarig. Ett önskemål är att fler vill komma med i detta 
arbete.

Gröna kort – utbildningen är den stora delen av klubbens utbildningsaktiviteter. 
Utbildningen av banpersonalen sköts på annat sätt. John Long återkom som pro 2013
efter 8 år i andra klubbar och efterträdde Fredrik Bertilsson från Alfta, som hade varit 
säsongsanställd pro i 5 år. Före Fredrik var Lars Engström pro 2005-2007. Pron har 
de 6 senaste säsongerna övertagit teorin från Ulf Stecksen.  

Sedan 1993 har 1195 utbildats, viket ger snittet 49,8 per år. 1993-2004 var snittet 
utbildade per år 69,9 för att de senaste 10 åren sjunkit till 31,3. De 2 senaste åren 
en positiv uppgång med 40 och 47, vilket ger snittet 43,5.

Pron John Long har också haft golflektioner i grupper och enskilt och har haft hand 
om juniorträning och träning för damer.

Ett nytt utbildningssystem infördes under 2004, där en nyordning var att börja 
spelet vid 150 meters markeringen. 2012 reviderades det på nytt genom att mer 
ansvar läggs på klubben och prov blev ej obligatoriskt.

Den traditionella regelstudiecirkeln för redan aktiva golfare på försäsongen blev 
ej av 2016. Som utbildningsmaterial har använts ”Genväg till golfens regler”. 
Planeras genomföras i maj 2017.

Efter att Tomas Simonsson slutade som distriktsdomare 2003 har klubben bara haft
undertecknad som distriktsdomare, men under 2013 tillkom Mats Olofsson. Tyvärr 
bara under 1 säsong, då han också är ungdomsledare, men återkommer 
förhoppningsvis framöver. Andra är också mycket välkomna att börja utbilda sig inom
detta område.

Ulf Stecksen

Tävlingskommittén verksamhetsberättelse 2016

Tävlingsåret startade med Hussborgs tävling Kupongslaget med 19 startade lag. 
Vinnare blev Erik Nordlander och Pär Sjödin.
Sedan arrangerade vi lagtävlingen Division 1 herrar Norra. Vinnare blev Umeå GK. Vi 
fick mycket beröm för arrangemanget. 
Juniorkommittén genomförde Skandia JSM Klubbkval omg1.
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Sedan kom årets golfvecka måndag till lördag V30. Tävlingarna var Lions Cup,
Bilhallen Greensome, ICA Ånge Bästboll, Inte Bara Sport Irish Rumble, Recond 
Concept och Nordbergs Optik. Det var över 800 deltagare. 
Stora KM gick till särspel mellan Anton Eriksson och Peter ”Höken” Höglund. Vann 
gjorde Anton Eriksson. Anton Löfgren kom trea.
Logistik/DHL Texas  Scramble avgjordes i slutet av augusti med M Nordlander, E 
Nordlander, A Leiderth och A Löfgren som vinnare.
Säsongen avslutades med Sponsorgolfen med sex lag. Vinnare blev lag SCA med 
Kårström, Bradford, Ulfsparre från Sundsvalls Golfklubb samt H Johansson för HuGk.
H35 Herrar arrangerades av David Norberg.  Tävlingsronderna spelades på onsdagar 
under sommaren. Det var också en uttagningstävling för Ryder Cup. Det var ca 20 
deltagare vid varje speltillfälle. 
Seniorerna spelade sina torsdagstävlingar och damerna sina måndagstävlingar.
 
För tävlingskommittén
Göran Wedin

Juniorkommitténs verksamhetsberättelse 2016

Under 2016 har juniorkommittén varit sammansatt så att Mats Olofsson fungerat som
huvudansvarig och sammankallande med Mats Gustafsson som hjälpreda och 
stödfunktion. Till vår hjälp har vi ett löst sammansatt nätverk av intresserade 
föräldrar och medlemmar i klubben. Var och en bidrar med sitt, ingen har krav på sig 
att göra mer än vad man förmår och vill. Nätverket har utvecklats och växt under 
säsongen och har varit till god hjälp och stöttat verksamheten på ett bra sätt. För att 
inte riskera att glömma någon som bidragit med sitt nämner vi ingen särskilt utan 
tackar alla som varit med för deras insatser.
Under året har JK haft 6 möten för att planera säsongens verksamhet och utarbeta 
verksamhetsplan. Vi har också reviderat och uppdaterat vår plan mot kränkande 
behandling (mobbing).
Vi började golfsäsongen med städdagen 23/4 då juniorerna tog ansvar för att städa, 
kratta och plocka övergivna bollar på range och övningshål.
Själva golfandet startade vi i pingsthelgen, 14-15/5 med en ”jump-start” då vi 
jobbade med avrostning i olika övningar under två dagar under tillsammans med John
Long som med god hjälp av flera föräldrar och klubbmedlemmar agerade ledare. 
Direkt efter pingsthelgen började vi med träningstillfällen varje tisdag och från och 
med juni månad speltillfälle på banan för juniorer med hcp på torsdagar. 27 
deltagare, 12 i golfkul och 15 med hcp, har varit ”stadiga” deltagare i säsongens 
träningsverksamhet.
Golflägret, nästan en tradition, genomfördes 11-15 juni och lockade 28 ungdomar till 
samvaro och golf under 5 dagar. Lägret finansierades med bidrag från SGF 
(250:-/deltagare), med egenavgifter (medlen 100:-, icke medlem 350:-) och till viss 
del av klubben ur JK budget. Under veckan genomfördes många roliga, spännande 
och svåra övningar som uppskattades av deltagarna.
Som sista aktivitet under säsongen spelade vi golf i mörker 28/9. 33 deltagare ur JK 
verksamhet, juniorer och föräldrar, spelade i mörker hål 1, 17 och 18 med lysande 
bollar. En spännande och annorlunda upplevelse för båda unga och gamla.
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Tävlingsverksamhet
Scandia Cup klubbkval genomfördes sista dagen på vårt golfläger 17/6. Alla med hcp 
som deltog i lägret spelade klubbkvalet.
I Scandia Distrikt har vi deltagit scratchklassen vid alla 4 tävlingstillfällen samt i 
slaggolfklassen vid två tävlingstillfällen.
Candells Cup, kampen om mjölkkannan avgjordes i samband med vår 
säsongsavslutning. Segrade gjorde Eskil Norberg som tog sin första inteckning i 
Mjölkkannan. 
Övrigt
Juniorkommittén har träffat SISU för att ta del av de möjligheter som finns att få stöd
och hjälp med förenings- och verksamhetsutveckling.
6 april deltog Mats Olofsson och Fredrik Olofsson på golfdistriktets juniorkonferens på 
Hotell Höga Kusten
12-13/11 representerade Mats Olofsson och Mats Gustafsson Hussborgs GK på SGF 
juniorkonferens som är en aktivitet som återkommer vart annat år.

Handicapkommittén verksamhetsberättelse 2016 

Klubbens handicap kommittén består av Gunnar Dahl och Ulf Stecksen. 
Revisionen av golfspelares handikapp görs sedan 2012 för spelet året före. Det 
åligger klubbens handicapkommitté att sätta ett så rättvisande handicap som möjligt, 
allt enligt EGA Handicapregler 2012-2016. Nyhet inför 2017 är att spelare som är 
föremål för höjning får detta besked och vidare så justeras spelaren handicap av SGF 
centralt. Klubben ska fortsättningsvis svara för att de som är föremål för en sänkning 
justeras så att handicapet mer motsvarar spelarens spelstyrka. Det betyder att 
spelarens exakta handicap revideras till den nivå handicapkommittén anser är korrekt
inom det årligen rutin där förändringar görs med 1 eller 2 enheter. Enligt det underlag
som erhålls genom GIT beräknas ett rättvisande exakt HCP med hänsyn till bland 
annat registrerande poäng i tävlingsronder, sällskapsronder och nivån i förhållande till
buffertzoner och rekommenderar nivån på förändring. Spelaren får ett mail av 
klubben med underlag för justeringen och därefter justeras handicapet i GIT.

För handicapkommittén 
Gunnar Dahl och Ulf Stecksen 
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Verksamhetsplaner från klubbens kommittéer

Seniorkommittén – planer 2017

 Vi skall delta i series spel H55

 Vi ska även i år spela om titeln "Årets senior"

 Vi ska ha ett fortsatt brett utbud av tävlingsformer

 Vi ska med hjälp av klubbens resurser lära oss mer om regler o etikett

 Vi ska försöka att få fler att delta i regionala tävlingar

 Vi ska fortsätta med NABOPOKALEN, det hellyckade utbytet med Storsjöbygden
och Sandnäset

 Vi ska eventuellt ordna en resa till hösten

 Vi ska försöka att bidra till en trevlig stämning på klubben

 För Seniorkommittén – Maj-Britt Holmgren

 Bankommittén planer – 2017
 BK kommer  att  ställa  upp  vid  behov av  hjälp  på  banan då  banansvarig  så

önskar. Önskar att vi får lite framförhållning för att kunna planera för insatsen.

 BK  kommer  att  vara  behjälpliga  vid  uppstart  av  greener  vad  gäller
vertikalskärning, sådd, dressning och dukar mm.

 BK kommer på prov att  återinföra  Golfvärdar  för  varje  hål  som ansvararför
bunkrar mm

 BK kommer lika tidigare år vid behov hålla efter med trimning av va-hinder och 
diken

 BK kommer lika tidigare år trimma runt teeskyltar och rastbord

 BK kommer lika tidigare år vid behov sköta om markeringar, gul, röd, vit och 
blå på banan

 BK kommer att vara behjälplig med en grundinsats vad avser bunkerkanter och 
fylla på med sand där det behövs före säsongstart

9



 BK kommer lika tidigare år att ansvara för städdagen (Inga överraskningar med
stormar typ Ivar, tack)

 BK har planer på att ändra greenbunker 4:an för att skapa fall för dränering. 
Frågan har varit upp till diskussion med Gunnar. Beslutet ligger hos Gunnar.

 BK kommer att vid behov vara behjälplig om arbetet med vattenhinder 2:an 
kommer igång under kommande säsong. Gunnar håller i bollen

 BK vill lyfta frågan ang. Vattenhinder 13:e lika fg. år. Vi föreslår också att 
dränera området runt hindret och in i hindret och fram till Dräneringsdike 13 
och 13/14. Vi upplever att 13:e är ett mycket eftersatt område på banan och 
bör åtgärdas.

 BK planerar lika fg. år att åtgärda Dräneringsdiken. Planerar att gräva ur 1/16, 
4, 12, 13/14 och 16. Vi hoppas att vår nya grävmaskinist kommer att vara oss 
behjälplig med arbetet. Ovanstående är helt nödvändigt då stora 
vattensamlingar bildas.

 BK planerar att få till en grupp av medlemmar som kan ställa upp vid olika 
insatser på banan och en kontaktperson för dito som man kan kontakta vid 
behov.

För Bankommittén – Tord Ericson 

Juniorkommittén planer – 2017

Se bifogad bilaga

Damkommittén planer – 2017

Eftersom förra årets Ålandsresa blev en sådan succé har kommittén planer på att 
ordna något liknande kommande vår fast med ett annat närmare resmål som till dags
dato inte är bestämt.

Efter denna inledning på säsongen planerar vi att liksom tidigare år träffas på 
måndagskvällarna för en gemensam vandring över 9 eller 18 hål med början i juni. 
Detaljplanering av detta kommer att ske under våren och presenteras på hemsidan 
och klubbens anslagstavla
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Kommittén har också för avsikt att ordna ett par gemensamma träningstillfällen
företrädesvis under någon helg. För de som är nybörjare i golf är måndags kvällarna 
med oss ett utmärkt tillfälle att komma ut på banan och vi tar också gärna på oss att 
verka som faddrar för de som behöver gå fadderronder. Eftersom vi vill få fler 
deltagare till våra måndagskvällar kommer vi att försöka nå ut med mer information 
till alla kvinnliga medlemmar i klubben. 

Vi i damkommittén är undertecknad, Pia Meyer, Maj Britt Holmgren, Eva Kallberg och 
Monica Berglund.

För damkommittén - Frida Hassberg

Handicapkommittén  Planer – 2017

Underlaget för spel 2015 visar på att många spelare får sitt exakta HCP reviderat. 
Inför säsongen 2016 kommer 26 spelare att få ett höjt hcp och 16 spelare kommer 
att få ett lägre handicap.

För Handicap kommittén

Tävlingskommittén Planer – 2017
Planerade tävlingar 

 Hussborg Kupongslaget i början av juni

 Golfveckan V30 med 5-6 tävlingar. Vi kommer att undersöka intresset av en 
singeltävling under veckan.

 DHL scramble i slutet på augusti.

 KM tre rundor i mitten av september. Km åldersklasser genomförs av senior, dam och 
-juniorkommittéerna.

 En ny lagtävling (2 manna) kommer att anordnas under sommaren. Vi återkommer 
med mera information senare.

 H35 serien hoppas vi kan fortsätta att spela under onsdagarna.

 Seniorgolfen på torsdagar sköter seniorerna 

 Damgolfen måndagar sköter damkommittén.

 Vi kommer att få minst en juniortävling från distriktet. Juniorkommittén står för 
arrangemanget.

 Några H55 matcher kommer att spelas. När och hur många vet jag inte än.

 MittlandiaGulf:en är redan inbokad för spel den 2:a september.

Är det någon som har idéer eller åsikter om nästa års tävlingar så är det bara att höra av sig 
till tävlingskommittén        

Göran Wedin
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Utbildningskommittén Planer- 2017

Verksamheten planeras bedrivas 2017 som det gjorts 2016 och därför beskrivs nedan
hur det skett över åren.

Från och med 2007 har klubbens utbildningsverksamhet skötts i en kommitté med Ulf
Stecksen som ansvarig. Ett önskemål är att fler vill komma med i detta arbete.

Gröna kort – utbildningen är den stora delen av klubbens utbildningsaktiviteter. 
Utbildningen av banpersonalen sköts på annat sätt. John Long återkom som pro 2013
efter 8 år i andra klubbar och efterträdde Fredrik Bertilsson från Alfta som har varit 
säsongsanställd pro i 5 år. Före Fredrik var Lars Engström pro 2005-2007. Pron har 
de 6 senaste säsongerna övertagit teorin från Ulf Stecksen.  

Sedan 1993 har 1195 utbildats, viket ger snittet 49,8 per år. 1993-2004 var snittet 
utbildade per år 69,9 för att de senaste 10 åren sjunkit till 31,3. De 2 senaste åren en
positiv uppgång med 40 och 47, vilket ger snittet 43,5.

Pron John Long har också haft golflektioner i grupper och enskilt och har haft hand 
om juniorträning och träning för damer.

Ett nytt utbildningssystem infördes under 2004, där en nyordning var att börja spelet 
vid 150 meters markeringen. 2012 reviderades det på nytt genom att mer ansvar 
läggs på klubben och prov blev ej obligatoriskt.

Den traditionella regelstudiecirkeln för redan aktiva golfare på försäsongen blev ej av 
2016. Som utbildningsmaterial har använts ”Genväg till golfens regler”. Planeras 
genomföras i maj 2017.

Efter att Tomas Simonsson slutade som distriktsdomare 2003 har klubben bara haft 
undertecknad som distriktsdomare, men under 2013 tillkom Mats Olofsson. Tyvärr 
bara under 1 säsong, då han också är ungdomsledare, men återkommer 
förhoppningsvis framöver. Andra är också mycket välkomna att börja utbilda sig inom
detta område.

Ulf Stecksen
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