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KlubbTEEdning
Missa inte detta:

SÅ HÄR FÅR DET INTE FORTSÄTTA!

Medlemsmöte/
Årsmöte 16/12 18.30
Hotell Lappland

Under året har vi tappat 74(!) medlemmar, och vad värre är: 50(!) av dessa är kommunbor. Vi har trots allt klarat året riktigt bra ekonomiskt, men vi kan INTE klara
av denna dränering utan att sakta men säkert blöda ihjäl. Ett visst medlemstapp är
visserligen en rikstrend för golfen, men vi i Lycksele Golfklubb har inte sådana marginaler att vi klarar av att bli färre i den här takten!

I det här numret:
•

•

Kallelse och dagordning för årsmötet
Vinnare i årets klubbtävlingar

•

Ordförande har ordet

•

Simulatorcup

Under nästa år har vi dessutom återbetalningar av medlemslån till 18 medlemmar
som av olika skäl har beslutat att avbryta sitt golfspelande (≈ 120 000:-). Samtidigt
kan vi under året maximalt få in 12 nya medlemslån (≈ 70 000:-). Det är första gången
i klubbens historia som vi upplever ett sådant underskott, när det gäller medlemslånen. Klubbens kassa – och därmed också möjligheter till nödvändiga investeringar –
kommer alltså att dräneras med minst 50 000:- under nästa år!

Simulatorpriser
•
•
•
•

Årskort 495 kr
200 kr/h för medlem
250 kr/h ej medlem
Bokning 070-5431043

Årets årsmöte kommer därför att inledas med en generaldiskussion
omkring åtgärder som måste vidtas, t ex:

• Vi har ca 80(!) i kommunen boende seniormedlemmar, som nu har s k ”vilande”
•
•
•
•
•
•
•
Kanske dags att vi påminner
varandra och Lyckselebor om
hur enkelt det är att spela golf i
Lycksele — jämfört med
Wentworths dresscode...

medlemskap. Hur ska vi få dessa aktiva igen?
Är vi fortfarande för ”lata” när det gäller att värva nya golfspelare?
Är det dags att införa ett tak för de årliga återbetalningarna av medlemslån, t ex
högst 10, varefter en ”kö” upprättas?
Medlemmar som frivilligt efterskänker sina medlemslån?
En framtida konvertering av medlemslån till spelrätter?
En inträdesavgift på t ex 3 000:- i stället för medlemslån i framtiden?
Hur höga årsavgiftshöjningar tål vi?
Ska vi lägga oss ner och dö? (Sisten vrider av vattnet och släcker lyset!)

Kom och gör Din röst hörd!
Det gäller nämligen Ditt framtida golfspelande i Lycksele
och Dina pengar!

Informera dig fortlöpande via klubbens hemsida — www.lyckselegolf.se
färskaste informationen om verksamheten!

— alltid den

Medlemsmöte/Årsmöte 16/12 18.30
Kongressal 2 Hotell Lappland
Dagordning:
1. Godkännande av kallelse
2. Fastställande av dagordning
3. Val av a/ mötesordförande
b/ mötessekreterare
c/ justerare
4. Styrelsens årsredovisning
5. Revisorernas berättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av a/ ordförande
b/ sekreterare
c/ kassör för två år
d/ två styrelseledamöter för
två år
e/ tre suppleanter
f/ revisorer
g/ valberedning
8. Stadgeändring
9. Årsavgifter och medlemslån 2009
10. Budget 2008/09
11. Prisutdelning för KM och Matchcuper
12. V1VV(hf)-dragning

SIMULATORCUP
Förra vårvintern spelade ett 15-tal medlemmar en
matchcup i simulatorn med 6-mannapooler och
påföljande slutspel. Vi begränsade oss till 9-hålsmatcher,
vilka tog ca en timme att spela.
Cupen får en uppföljning i år med följande utformning.
Spelform: 9 hål match, hcp. Vi tillämpar en modifierad
form av hcp som gav jämna matcher i fjol.
Utförligare info därom ges på introduktionskvällen.
Poolspel (8-10 spelare/pool) med slutspel för de bästa i
resp. pool. Exakt antal slutspelskvalificerade fastslås när
vi känner antalet anmälda.
Klasser: En klass med hcp för alla, oavsett kön. 36+ spelar
på hcp 36.
Speltid: Poolspel januari-mars, slutspel mars-april
Dagar: Preliminärt bokas simulatorn tis-, ons- och
torsdagar för cupen. Exakt speltid för respektive match
bestämmer spelarna gemensamt.
Avgift: Med Daniels generösa hjälp erbjuds kanonpriset
600 kronor. Då ingår fritt nyttjande av simulatorn för
träning, d v s i praktiken årskort. Betalning görs kontant
till Lennart senast på introkvällen.
Anmälan: Senast 1/1 till Lennart Nilzon, 070/3224334
Introkväll: Måndag 12/1 18.30 samlas alla anmälda i
klubbhuset för regelgenomgång, simulatorpresentation,
matchtidsbokning, betalning, etc.

Mingel före - kaffe efter!
V1VV(hf) - projektet

Under säsongen har 10 (2007=17) medlemmar tillkommit via värvning: alla seniorer. Enligt statuterna för V1VV(hf)-projektet utfaller därför en resecheck på
2 000:- till någon av de lyckosamma ”värvarna”. En värvad junior ger 1 lott, och
en värvad senior ger 2 lotter. Dragningen äger rum vid årsmötet.
Följande 9 värvare har under året registrerats av kansliet:
Christina Fältman 4 lotter
Mats Wikström 2 lotter
Runar Eriksson 2 lotter

Valter Stridfeldt 2 lotter
Robert Holmberg 2 lotter
Gunnar Ågrahn 2 lotter

En av dessa 9 vinner alltså resechecken vid årsmötet!
Sida 2

Thomas Borgström 2 lotter
Krister Holm 2 lotter
Hans-Erik Forsell 2 lotter

Informera dig fortlöpande via klubbens hemsida — www.lyckselegolf.se
färskaste informationen om verksamheten!

— alltid den

Samtliga vinnare i 2008 års klubbtävlingar
Harrys kanna

A Lennart Nilzon
B Håkan Schalin
C Inga-Britt Högling

Golden Bar Eclectic

A Ingemar Karlsson
B Roger Broberg
C Lars Lidström, Norsjö GK

El-Björklunds Kvällstävling 11/6

A Kjell-Gunnar Holm
B Stig Andersson
C Marcus Westman

Statoils Dubbeldrive

Marcus Bergman/
Isak Hjelte, Norsjö GK

El-Björklunds Kvällstävling 18/6

A Nils Danielsson
B Victoria Bennet-Kjellsson
C Bert-Olov Lindahl

Skandia Cup

P 12 Emanuel Stenman
F 14 Amanda Borgström
P 14 Marcus Westman
P 16 Mattias Berglund

Öhmans Kläder

HJ Samuel Karlsson
D Ing-Britt Edskär
H Carl-Sören Karlsson

El-Björklunds Kvällstävling 25/6

VK Cup

A Kjell-Gunnar Holm
B Hans Werner
C Marcus Westman
Inga-Britt Högling/
Johan Holmberg

Red Tee Cup

Gun-Britt Lundström/
Ing-Britt Edskär

Swedbank Roburs Nattgolf

A Johan Lindahl, Norsjö GK
B Gun-Britt Lundström
C Tobias Lindström

Länsförsäkringar Bank
Lycksele Masters

A Nils Danielsson
B Tomas Bergkvist, Norsjö GK
C Carina Lithell

Advokatteamets

Emanuel Stenman

Knatte-KM
El-Björklunds
Kvällstävling 6/8

A Michael Sikström
B Niclas Westman
C Tobias Lindström

Daniel Evertsson
Golf Cup

A Ingemar Karlsson
B Thore Åberg
C Elina Nordin

El-Björklunds
Kvällstävling 13/8
(3 klubbor)

A Nisse Danielsson
B Roger Broberg
C Tobias Lindström

Cancerfonden

Håkan/Lennart Larsson

Flaggtävling

A Nils Danielsson
B C-S Karlsson
C Viktoria Danielsson

Tiara Smycken Trophy Liza Rådström
Försäringsmäklarna
Classic

A Jan Zakrisson
B Örjan Clausén
C Sonny Lindfors, Norsjö GK

Plymovent Foursome

Bert-Olov Lindahl/
Görgen Persson

Höstfinal Åke Lindgren A Lennart Nilzon
B Hans Werner
C Mikael Fredriksson
Funktionärsgolf

Görgen Persson

KM Match

Jan Zakrisson

Matchcupen

D Gun-Britt Lundström
H Kjell-Gunnar Holm

Simulatorcupen

Michael Sikström

Klubbens vinterkansli

El-Björklunds Kvällstävling 30/7

A Gunnar Ågrahn
B Stig Andersson
C Östen Persson

Klubbens kansli har nu gått i vinteride hos Häggströms, 0950/135 82.

KM

HJ Magnus Johansson
H Gunnar Ågrahn
D Emmy Frohm
H35 Görgen Persson
H45 Simon Rudin
D50 Gun-Britt Lundström
H55 Kjell-Gunnar Holm
H75 Mats Uppenberg

Var vänlig meddela klubbens kansli
din nya adress, om du har flyttat. Det
händer alltför ofta att kansliet får irriterade förfrågningar från Svensk Golf
om tidningsreturer.
Klubbens adress är: Lycksele Golfklubb, Box 5, 921 21 LYCKSELE.
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Informera dig fortlöpande via klubbens hemsida
den färskaste informationen om verksamheten!

— www.lyckselegolf.se — alltid

Ordförande har ordet
I en tid av oro, både på finansmarknaden och bland landets golfklubbar,
är det dags att summera årets säsong och blicka framåt mot nästa.
Den tuffa omvärld som vi nu befinner oss i skapar nya förutsättningar
även för oss golfklubbar. Vi är mycket glada över att kunna presentera
ett plusresultat i vår resultatrapport över verksamhetsåret. I ett läge där
vi tappat stort på medlemsintäkterna är det mer eller mindre en bragd
att ha klarat av budget och dessutom genererat ett överskott. Nyckelordet är kostnadseffektivitet. Om du som medlem är intresserad av att se
hur detta gått till, och hur vi ska hitta nya lösningar att stärka intäktssidan, är du hjärtligt välkommen till medlemsmötet/årsmötet.
Säsongen ute på klubben har varit bra. Daniel har trots en liten personalstyrka, problem med maskinerna och en begränsad budget, återigen skapat en mycket fin bana för våra medlemmar och gäster. Ett bra bevis på
banans kvalité är det markant ökade antalet greenfeegäster som besökt
och trivts på vår anläggning. Nu är vi tillbaka på det antal gäster som
normalt brukar besöka oss under en säsong. Förutom banans skick så är
det även mycket viktigt med övrig service till alla medlemmar och gäster.
Här spelar vår servering, shop, golfvärdar och faciliteter en avgörande
roll. Återigen så har Inga-Britt och B-O skött vår servering på ett föredömligt sätt. God enkel mat och fika anpassat för hungriga golfare, med flexibla öppettider och anpassade lösningar för större sällskap har fungerat mer än bra. Dessutom har de sett till att våra lokaler och omklädningsrum varit rena och fräscha. Våra golfvärdar har mött upp gäster och skött de dagliga sysslorna på klubben med
bravur. Shopen har ett fantastiskt utbud. Detta har jag personligen kunnat konstatera i en jämförelse med betydligt större klubbar än vår. Viktigt är att vi medlemmar är köptrogna så att Daniel kan fortsätta med att erbjuda oss en välsorterad shop.
Som vanligt har vi haft en fullmatad tävlingssäsong med ett stort deltagande i de många tävlingarna (75 st t.ex
i KM). Tävlingsledarna och Tävlingskommittén, med god hjälp av våra trogna sponsorer, skapar år efter år en
härlig verksamhet runt tävlingarna. Eftersom så många väljer att delta att det är med stolthet vi kan säga att
klubbtävlingsverksamheten är vår ryggrad.
Tyvärr har vi inte deltagit på vare sig herr- eller damsidan med våra representationslag i år, men vi hoppas vara
tillbaka till nästa säsong. Desto bättre har vårt seniorlag på herrsidan skött sig. Laget vann sin serie och efter
ett lyckat kval mot Sörfors GK så kommer man nästa säsong att spela i en helt ny serie mot Kalix, Piteå, Robertsfors samt Sörfors golfklubbar.
Till minussidan i år får vi räkna att vi tyvärr blivit ännu färre medlemmar. Vi har förlorat så många som -74
medlemmar och det är naturligtvis kännbart för en så liten klubb som vår. Vi är nu endast 401 medlemmar och
konsekvenserna av detta har vi i styrelsen jobbat mycket hårt med under hösten. Vi har varit fullt sysselsatta
med att titta på framtiden utifrån klubbens framtida finansiering, medlemsrekrytering, intäktsförstärkningar,
medlemsvård m.m…
Det kan väl knappast ha undgått någon att det är nya tider för landets golfklubbar, och vi har sett två av våra
grannklubbar gå i konkurs eller vara föremål för rekonstruktion. Därför är det av yttersta vikt att vi i styrelsen
får möjlighet att kommunicera om med er medlemmar hur vi ska driva vår klubb vidare på bästa sätt. Styrelsens absoluta ambition är att agera framsynt och i en tydlig dialog med er medlemmar. Det är absolut läge att
ALLA möter upp till det medlemsmöte som ni finner en inbjudan till på första sidan. Vi konstaterar att vi blir
färre medlemmar, färre som spelar ute på banan (av våra aktiva medlemmar), färre som ska bära kostnaderna
och som engagerar sig i klubbens verksamhet. Så kan det naturligtvis inte fortsätta, utan nu har alla möjlighet
att komma och lyssna till de många förslag som styrelsen har inför framtiden och samtidigt ge sig själv möjlighet att göra sin röst hörd och skapa en kreativ diskussion om hur vi på bästa sätt ska bedriva Lycksele Golfklubbs framtida verksamhet.

Varmt Välkommna! Michael Sikström, Ordförande Lycksele Golfklubb

