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Missa inte detta:

Årsmöte 11/1 2010
18.30 Hotell Lappland
I det här numret:
•

Kallelse och dagordning för årsmötet

•

Vinnare i årets klubbtävlingar

•

Ordförande har ordet

•

Simulatorcup

Simulatorgolf
•

Bokning och priser:
070-5431043

Ordförande har ordet
Rekordtidig öppning av banan! Rekordtidig stängning av banan! Perfekt invintring av banan
förra hösten med ett tidigt snötäcke. I år isbeläggning på banan som kan ställa till det med
isbränna som följd. Förutsättningarna för en golfbana är verkligen inte givna från år till år. Att
driva en golfklubb, vars viktigaste beståndsdelar är dess bana och medlemmar, är under de
skiftande betingelser som vi i styrelsen arbetar under - en spännande uppgift, som ställer höga
krav på anpassning. Vi har i år blivit färre medlemmar i Lycksele Golfklubb. Det är främst
våra distansmedlemmar som lämnat klubben. Detta är ganska naturligt då vi inte alls är med
och konkurrerar med de lågprisklubbar som finns i landet. Vår bedömning är dock att vi nu
har kvar de medlemmar i den här kategorin som har någon form av anknytning till Lycksele,
och i och med detta förhoppningsvis har ett starkare band till klubben. Mycket glädjande är
dock att vi ökar i kategorin lokala seniorer. Detta är ett gott tecken då vi i styrelsen tror mycket starkt på att vi behöver en stabil lokal medlemsstock att bygga klubbens framtid på. En
annan positiv effekt är att antalet inkommande medlemslån under nästa år ser bra ut. I och
med detta samt de åtgärder som styrelsen vidtagit angående återbetalningarna av medlemslånen (Max 10/år), och det gensvar som vi fått av er medlemmar, ser vi framtiden an med tillförsikt.
Framtiden för vår klubb, liksom för övriga golfklubbar, ligger i att få ungdomar att börja och
vilja fortsätta att spela. Helt avgörande för detta är att det finns ledare som kan fånga upp de
intresserade och leda dem i träning. Här har vi under en rad år nu inte lyckats hitta någon i vår
klubb som vill ta sig an den här uppgiften med den energi som krävs. EFTERLYSNING! Var
finns Du/Ni som vill ge ungdomar i Lycksele möjligheten att uppleva och växa in i allt det
härliga, roliga, utvecklande som golfen har att erbjuda?! Hör av er! Ni behövs!
Vi har under den gångna säsongen kunnat uppfylla ett flertal av de önskemål som framkom
under det givande medlemsmötet som hölls under förra våren. Styrelsen har en rad spännande
tankar inför nästa sommar, men det är naturligtvis alla ni medlemmars synpunkter som vi vill
höra, och i möjligaste mån förverkliga. Därför planerar vi en ny medlemsträff under våren.

Nu närmast väntar Årsmötet! Missa inte den möjligheten att göra din röst hörd i arbetet att
driva vår klubb framåt. Här får du också möjlighet att ta del av den information som vi från
styrelsen vill ge angående det gångna året och vår gemensamma framtid. Inbjudan finner du
här i Klubbteedningen.
Med en förhoppning om ett Gott Nytt Golfår och många golfklappar i tomtens säck, ber jag
att få Tacka alla medlemmar för det gångna året och hälsa er Hjärtligt Välkomna till nästa år!
Och till sist: Som alltid vill jag påpeka att den största insats du som enskild medlem kan göra
är att invitera någon ny att prova på detta fascinerande spel. Lek med tanken och inse hur lite
som egentligen krävs. Ta med en (!) Person../medlem till klubben och låt hon/han prova på…
Gå en runda…Vi vet ju alla vad vi har att erbjuda – eller hur!

Golfmodet förr
och nu?

Varma Golfhälsningar!

Michael Sikström Ordförande Lycksele Golfklubb

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

— alltid den

Årsmöte 11/1 2010 18.30
Kongressal 2 Hotell Lappland
Dagordning

SIMULATORCUP

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/ två styrelseledamöter för två år
d/ tre suppleanter
e/ revisorer/revisorsuppleanter
f/ valberedning
8. Årsavgifter och medlemslån 2010
9. Budget 2009/10
10. Prisutdelning för KM och Matchcuper
11. V1VV(hf)-dragning

Årets simulatorcup får samma utformning som i fjol, d. v. s:
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 (6-9 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:

Låga 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 11/1 till Lennart Nilzon, 070/3224334
Introkväll: Måndag 18/1 18.30 samlas alla anmälda i
klubbhuset för regelgenomgång, simulatorpresentation, matchtidsbokning, betalning,
etc.
ANMÄL DIG SNABBT OCH BÖRJA TRÄNA!

V1VV(hf) - projektet
Under säsongen 2009 har 14 medlemmar tillkommit via värvningar: 12 seniorer och 2 juniorer.
Enligt statuterna för V1VV(hf)-projektet utfaller därför en resecheck på 2 600:- till någon av de
lyckosamma ”värvarna”. En värvad junior ger 1 lott, och en värvad senior ger 2 lotter. Dragningäger rum vid årsmötet.

en

En av dessa 12 värvare som registrerats av kansliet, vinner alltså resechecken!
Mats Wikström

3 lotter

Olle Gelfgren

2 lotter

Rego Björklund

2 lotter

Åsa Holmgren

3 lotter

Josh Stewart

2 lotter

Daniel Evertsson

2 lotter

Göran Bergström

2 lotter

Kjell Larsson

2 lotter

Ingemar Karlsson

2 lotter

Bo-Östen Sjöberg

2 lotter

Carina Lithell

2 lotter

Margitha Andersson

2 lotter

Om du känner att du också under året har värvat en medlem, som av någon anledning inte registrerats som värvad av dig, hör då
av dig till vår registeransvarige, Harry Häggström, 070-564 16 83!
Sida 2

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

— alltid den

Samtliga vinnare i 2008 års klubbtävlingar
Harrys kanna

A Kent Nordin
B Roger Broberg
C Inga-Britta Strindberg

El-Björklunds
Kvällstävling 5/8

A Michael Sikström
B Tobias Lindström
C Susanne Dahlberg

Golden Bar Eclectic

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

Daniel Evertsson
Golf Cup

A Roger Broberg
B Thomas Borgström
C Roland Frohm

El-Björklunds Kvällstävling 10/6

A Nils Danielsson
B Niclas Westman
C B-O Lindahl

El-Björklunds
Kvällstävling 12/8
(3 klubbor)

A Görgen Persson
B Carl-Sören Karlsson
C Sonny Lindfors, Norsjö

Granngreensaome

Leo Björklund/
Tobias Lindström Lse GK

Cancerfonden

C-S/Samuel Karlsson

Auto Blå Flaggtävling

A Michael Sikström
B Thomas Borgström
C Marcus Berglund

El-Björklunds Kvällstävling 17/6

A Kent Nordin
B Tobias Lindström
C Victoria Danielsson

Skandia Cup

Tobias Lindström

Öhmans Kläder

HJ Tobias Lindström
D Gun-Britt Lundström
H Owe Johnson

El-Björklunds Kvällstävling 24/6

A Nils Danielsson
B Niclas Westman
C Hans Lindgren

VK Cup

Anna-Karin Bertilsson/
Roger Broberg

Swedbank Roburs Nattgolf

A Tomas Bergqvist, Norsjö GK
B Niclas Westman
C B-O Lindahl

Länsförsäkringar Bank
Lycksele Masters

A Jan Zacrisson
B Johan Holmberg
C B-O Lindahl

El-Björklunds Kvällstävling 29/7

A Simon Rudin
B Lars Dahlqvist, GranöbGK
C B-O Lindahl

KM

HJ Simon Landin
H Gunnar Ågrahn
D Emmy Frohm
H35 Jan Zakrisson
H45 Simon Rudin
D50 Gun-Britt Lundström
H55 Kjell-Gunnar Holm
H65 Nils Danielsson
HYJ Simon Landin

Advokatteamets
Knatte-KM
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Tiara Smycken Trophy Ing-Britt Edskär
Försäringsmäklarna
A Kjell Gunnarsson
Classic
B Carl-Sören Karlsson
C Mikael Fredriksson, Gunnarn GK
Plymovent Foursome

Mikael Fredriksson/
Sonny Lindfors

Långtradar´n by
Lillsele transport

A Lennart Nilzon
B Urban Sandström.
Krokoms GK

Funktionärsgolf

Nils Danielsson

KM Match

Jan Zakrisson

Matchcupen

D Ing-Britt Edskär
H Görgen Persson

Simulatorcupen

Michael Sikström

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

Informera dig fortlöpande via klubbens hemsida
den färskaste informationen om verksamheten!

— www.lyckselegolf.se — alltid

Golf i ur och skur

