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KlubbTEEdning
Ordförande har ordet
Snön har nu pudrat banan vit. I år som alla år är det med ängslan man ser
hur vädrets makter styr banans invintring. Risken finns alltid för isbränna, och med det konsekvenser som påverkar banans kvalité långt in på
säsongen. Förra vintern omslöts banan av ett generöst snötäcket redan
från start, och tjälen gick inte så djupt. Detta, samt att Daniel med personal träffade rätt med gödselprogram + övriga åtgärder, har bidragit till att
vi år spelat på en mycket fin bana, där framför allt stora framsteg har
gjorts på våra fairways. Ombyggnationer av våra Tee´s har också påbörjats på hål 6 och 8.

I detta nummer:
• Årsmöte 23/11
18:30 Hotell
Lappland
• Vinnare i årets
tävlingar

Glädjande är att konstatera att det har spelats mer golf på vår bana i år.
Många är medlemsrundorna under både tävling och sällskapsspel. Antalet gästspelare är relativt konstant från år till år och ligger mellan 500-600
besök. I takt med att vår bana stadigt förbättras ska vi försöka öka marknadsföringen av vår anläggning, och på så sätt förhoppningsvis få fler
golfare att besöka oss.
Vi är mycket glada över att äntligen lyckats få igång vår ungdomsverksamhet! Tack vare att vi sökte och beviljades ett bidrag på 35 tkr av
”Idrottslyftet” har vi i samarbete med skolan kunnat genomföra en riktad
satsning mot Lyckseles högstadieungdomar. Detta resulterade i att under
en veckas tid besökte 30 ungdomar/dag oss ute på klubben och fick genomgå en snabbkurs av vår Pro Daniel, för att sen med hjälp av klubbmedlemmar gå ett antal hål Scramble. Detta i sin tur utmynnade i att en
träningsgrupp på 8 ungdomar bildades och kom
igång med slagträning under hösten. De fortsätter under vintern med teoriutbildning under Harrys ledning. Som ytterligare en bonus har en nyinflyttad medlem, med erfarenhet som ungdomsledare, tagit på sig ledaransvaret för den
här gruppen. Vi hoppas dessa ska bana väg för
att våra fortsatta strävanden att intressera ungdomar i Lycksele för golfsporten ska bära frukt.
Forts. nästa sida

IInformera dig fortlöpande via klubbens hemsida — www.lyckselegolf.se
— alltid den färskaste informationen om verksamheten!

ÅRSMÖTE 2010/11

Forts från föreg. sida ”Ordförande har ordet”

2010-års säsong har också inneburit ett efterlängtat
trendbrott gällande klubbens medlemsantal. Efter att vi
under ett antal år tappat medlemmar har vi i år en nettoökning på medlemssidan. Detta är resultatet av lyckade
satsningar på bl.a seniorsidan och en lite oväntad återhämtning i kategorin distansmedlemmar. Detta ger oss
kraft att alla gemensamt gå vidare med en av klubbens
viktigaste uttalade målsättningar – att klubben 2015 ska
ha 500 medlemmar. En högst realistisk målsättning mot
bakgrund att det endast behövs att varje medlem värvar
1 (!) ny medlem! En stadig medlemsstock i den storleksordningen skull ge Lycksele Golfklubb en ekonomi att
verkligen utveckla vår bana och anläggning till en förstklassig 9-hålsbana i vår landsända.

Härmed inbjuds du till årsmöte 2010/11.
Tid:

Måndagen den 23 november kl 18.30

Plats: Kongressal 2, Hotell Lappland

Ärenden:
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
Årets sista klubbteedning innehåller som vanligt kallelc/ tre styrelseledamöter för två år
sen till Årsmötet. Som alltid vill vi i styrelsen att så
d/ tre suppleanter
många som möjligt tar chansen att komma och ta del av
e/ två revisorer/två revisorsuppleanter
den information och de diskussioner som ges. Förutom
f/ valberedning
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna och prisutdel8. Årsavgifter och medlemslån 2011
ningen kommer styrelsen att ge information om vad som 9. Budget 2010/11

planeras inför kommande säsong. Mötet avslutas med en
gruppdiskussion där du som enskild medlem har möjlighet att ge din syn på vår gemensamma verksamhet. Som
extra morot att besöka årsmötet lottar vi ut ett fantastiskt
pris bland de närvarande. Läs mer om detta här i klubbteedningen.
Med en förhoppning om att årets golfsäsong har inneburit många härliga rundor med bra spel och trevligt umgänge ber jag att få Tacka er alla medlemmar i Lycksele
Golfklubb för den gångna säsongen och hälsa er Hjärtligt Välkomna till 2011-års säsong!
Håll i gång svingen under vinteruppehållet så ska vi
gemensamt verka för att nästa år blir ett ännu bättre
golfår för oss i Lycksele Golfklubb!

Med Varma Golfhälsningar!
Michael Sikström Ordförande Lycksele Golfklubb
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FIKAPAUS
10. Prisutdelning för KM och Matchcuper
11. V1VV(hf)-dragning
12. Utlottning av flygbiljett Lse – Sthlm t o r bland
mötesdeltagarna
Därefter följer kort info från styrelsen samt allmän

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

2010 års segrare
Harrys kanna:

A Lennart Nilzon
B Inga-Britt Högling
C Torbjörn Boija

Golden Bar Eclectic

A Nils Danielsson
B Thomas Borgström
C Liza Rådström

El-Björklunds Kvällstävling 9/6

A Ingemar Karlsson
B Niclas Westman
C Susanne Dahlberg

Öhmans Kläder

Skandia Cup

El-Björklunds Kvällstävling 16/6

Advokatteamets Knatte-KM

HYJ Tobias Lindström
HKn Isak Karlsson

El-Björklunds Kvällstävling 4/8

A Kjell Gunnarsson
B Victoria Bennet-Kjellsson
C Mattias Berglund

Daniel Evertsson Golf Cup

A Kjell Gunnarsson
B Marcus Westman
C Mikael Hellström, Gunnarns GK

HJ Samuel Karlsson
D Susanne Dahlberg
H Kjell Gunnarsson

El-Björklunds Kvällstävling 11/8
(3 klubbor)

A Kjell-Gunnar Holm
B Niclas Westman
C Joakim Borgström

P 16 Marcus Westman
F 16 Elina Nordin
P 14 Joakim Borgström

Cancerfonden

Niclas/Marcus Westman

Flugger Färg Flagg

A Stig Andersson
B Bert-Olov Lindahl
C Roland Frohm

A Jan Zakrisson
B Roland Frohm
C Leif Lindgren

Försäringsmäklarna Classic

A Jesper Lindgren
B Kenneth Edskär
C Inga-Britta Strindberg

Tiara Smycken Trophy

Maria Lundqvist

Svansele Produktion Foursome

Olof Reinert/Tobias Lindström

Statoils Höstdrive

A Sonja Lindman, Arvidsjaurs GK
B Roland Frohm
C Mikael Fredriksson, Gunnarns GK

Funktionärsgolf

Jan Zakrisson

KM Match

Jan Zakrisson

Matchcupen

Nils Danielsson

Simulatorcupen

Carl-Sören Karlsson

Ladies Trophy

Liza Rådström

VK Cup

Roger/Ida Frick

El-Björklunds Kvällstävling 23/6

A Kjell Gunnarsson
B Stig-Olov Kjellsson
C Liza Rådström

El-Björklunds Kvällstävling 30/6

A Kjell-Gunnar Holm
B Thore Åberg
C Mattias Berglund

XL Byggs Granngreensome

Tomas Eriksson/
Torbjörn Renling, Norsjö GK

Lillsele Transports Sommarmix

Mikael Fredriksson,
Gunnarns GK/
Sonny Lindfors Norsjö GK

Länsförsäkringar Bank
Lycksele Masters

A Jesper Lindgren
B Inga-Britt Högling
C Mattias Berglund

El-Björklunds Kvällstävling 28/7

A Kjell Gunnarsson
B Christian Karlsson
C Mattias Berglund

KM

HJ Tobias Lindström
H Jimmy Holm
D Emmy Frohm
D35 Birgitta Nordin
H35 Jan Zakrisson
H45 Simon Rudin
D60 Gun-Britt Lundström
H55 Kjell Gunnarsson

V1VV(hf)-projektet

Under säsongen har 20 medlemmar tillkommit via värvning:
19 seniorer och en junior. Enligt statuterna för V1VV(hf)projektet utfaller därför en resecheck på 3 900:- till någon av
de lyckosamma ”värvarna”. En värvad junior ger 1 lott, och en
värvad senior ger 2 lotter. Dragningen äger rum vid årsmötet.

Per-Axel Eriksson 8 lotter
Jan-Owe Edström 4 lotter
Mats Wikström 2 lotter
Lennart Nilzon 2 lotter
Jan Strindberg 2 lotter
Björn Sandberg 2 lotter
Sune Hamrin 2 lotter
Johan Olofsson 2 lotter
Håkan Schalin 2 lotter

Jonas Eriksson 2 lotter
Erik Sundström 2 lotter
Kjell Gunnarsson 2 lotter
Marie Fältman 2 lotter
Lars Dahlquist 2 lotter
Maria Lundqvist 2 lotter
Anna-Karin Jonsson 1 lott

Följande 16 värvare har under året registrerats av kansliet:
En av dessa 16 vinner alltså resechecken vid årsmötet!
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Aktuella frågor vid årsmötet
•
•
•
•
•
•

Redovisning av senaste medlemsmötet !
Ska vi bygga en till bagbod ?
Vilka prioriteringar bör göras på banan ?
Hur blir vi fler medlemmar ?
Hur ökar vi klubbens intäkter ?
På vilket sätt kan jag som enskild medlem bäst hjälpa till ?

Missa inte chansen att ta del av diskussionerna kring dessa viktiga frågor och andra. Kom till
Årsmötet och var med och påverka dina möjligheter att spela golf som medlem i Lycksele
Golfklubb.
Dessutom har du ju chansen att vara med i utlottningen av kvällens mycket fina pris!
Välkomna!
/Styrelsen

