
Trivselkommittèns verksamhetsberättelse 
Trivselkommittén består av Margit Danielsson, Margareta Tjärnström, Maud Lindström,  
Vivi-Ann Norén och Gunnel Engman.  
 
Vi har under säsongen städat i och runt om i klubbhuset och Björnakojan. 
Vi har hämtat och planterat blommor samt rensat rabatter. 
Löpande under sommaren vattnat blommor och hållit snyggt i härbret och omklädningsrum. 
 
Gunnel Engman 
 
 

Medlemskommitténs verksamhetsberättelse 
Medlemskommittén är en relativt nystartad kommitté inom Örnsköldsviks Golfklubb Puttom. 
Under 2017 har den haft följande sammansättning: Birgitta Fahlgren, Anette Orav, Karl Ingberg, 
Margareta Bylin, Douglas Jackson, Ann Holst och Bengt Westin. 
Kommittén har under året haft 7 protokollförda möten. Kommittén har ingen egen budget eller 
ekonomisk verksamhet så det finns inget ekonomiskt utfall att redovisa. 
Aktiviteter under verksamhetsåret: 

 En enkät skickades ut till samtliga som gick grönt kort-utbildning under 2016. Av de 40 som 

fick enkäten svarade 16 personer, vilket får anses hyfsat. De flesta kunde tänka sig att bli 

medlemmar men påpekade samtidigt att det är dyrt med medlemskap. 

 För att förbättra möjligheten att få en fadder som nybörjare startades ”Onsdagsklubben”. 

Två nybörjare får möjlighet att spela med en mer erfaren medlem under vissa tider på 

onsdagar. Detta pågick under hela sommaren med positivt resultat. 

 För att underlätta spelet under de tider som många vill spela (läs främst juli månad) 

organiserades det, under vissa tider med frivilliga golfvärdar. Uppgiften var att åka runt på 

banan och se till att alla höll sig till regler och ett vettigt speltempo. Aktiviteten fick väl inte 

den omfattningen som planerades under 2017. 

 Tävlingen ”Gröngölingen” som har pågått under några säsonger lades in på ett tydligare 

sätt i grönt kort-utbildningen. 

 Några andra frågor som diskuterades i kommittén var en vinprovning tillsammans med 

munskänkarna, information på hemsidan för nya medlemmar, upplägget på klubbens 

utbildningsverksamhet m.m. 

För medlemskommittén Bengt Westin Ordförande 
 
 



Bankommitténs verksamhetsberättelse 
Bankommittén har under året bestått av Arne Ulenius, Christoffer Nilsson, Tore Gidlund, Martin 
Vedin, Michael Lindroth, Tommy Nordlund, Fredrik Hägglund, Ingemar Strandberg och Markus 
Sandin. 
Kommittén har haft tre protokollförda möten samt ett antal samlingar där utöver. 
 
Om våren 2016 var kall så blev inte starten 2017 bättre. Starten av vertikalskärning på fairway fick 
skjutas på något p.g.a. tjälskador och väta. När naturen medgav så startades detta och totalt över 
säsongen vertikalskars och luftades fairway tre gånger. I slutet av säsongen hålpipades fairway 
också för första gången på ett antal år. Vi tror och hoppas att vi får se resultat av detta kommande 
säsong och denna luftning kommer även att göras kommande säsonger för att höja kvaliteten på 
vår fairway som inte har varit tillfredställande. 
 
Greenerna skottades även detta år fri från snö och nytt inför denna säsong var också att knäcka 
isen på våra greener under vintern, detta för att undvika syrebrist i greenbädden med död som 
följd. Resultatet av detta kunde vi se i att greenerna startade något snabbare än tidigare även om 
vädret inte var med oss. En test med dukar på några greener gjordes också med bra resultat, 
speciellt bra blev green på hål 16 som kom igång väldigt tidigt och var bättre än någonsin sett över 
säsongen.  
 
Städdagarna flöt på som vanligt och även en extra dag där vi fixade bunkrarna och rensade groblad 
på foregreen gjordes också innan banan öppnade. Stort tack till alla som var med och kämpade. 
 
En gallringsplan är framtagen för att kunna släppa in mer ljus på våra tees och greener, detta  
för att skapa förutsättningar till förbättring av dessa ytor. Detta har varit eftersatt ett antal år så 
prio har verkligen legat på detta och vi är glada att vi fått ner det på papper och att träden är 
märkta. Gallringsplanen gjordes med riktlinjer från greenkeeper och från dokumentet träd och 
skugga av Daniel Pantzar som finns att läsa på golf.se och att vi följde det mål och 
kvalitetsdokument som styrelsen presenterade under säsongen.  
 
En planteringsplan av träd håller på att upprättas och vår förhoppning är att vara klara med den 
innan nästa säsong startar. Detta för att skapa balans i layouten av banan. 
 
En dräneringsplan är påbörjad men inte komplett för de inre områdena i banan, dock så är arbetet 
igång på något hål och det fortsätter kommande säsong.  
  
En hålvärdskväll hölls där det plockades sten i diken samt bekämpning av groblad på greener och 
foregreener.  
Vi ser ett mycket bra resultat av detta med grobladen runt foregreen så en uppmaning till alla 
medlemmar inför starten nästa säsong blir att försök att hjälpa till med detta kommande säsong 
(innan banan öppnar). 
 
Fasta tees på hål 3 och 12 byggdes under säsong med hjälp av några medlemmar samt ”gratis” 
material. 
HIHU-gänget har som vanligt utfört banförbättringar under säsong vilket vi är glada för. 
 
Även om Ingemar och Fredrik sitter med i bankommittén vill vi övriga i kommittén rikta ett stort 
tack till er för er öppna inställning och ert sätt att informera oss övriga så vi tillsammans kan ta steg 
fram och utveckla anläggningen. 
 
Martin Vedin 



Damkommitténs verksamhetsberättelse 
Kommittén har även i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Kajsa Rantala,  
Yupin Jumpa-Ngam  och Birgitta Åström. 
 
2017 blev en ganska kall sommar men trots det så har vi damer spelat massor med golf och nu 
väntar förhoppningsvis en snörik vinter med dragna spår över de 18 hålen i stället. 
Vi började planeringen med en uppföljningsresa lika året innan till Åland men tyvärr var intresset 
inte tillräckligt stort så det slutade med att fyra tjejer åkte till Gävle och spelade deras två banor.  
I slutet av maj drog vi igång med avrostning vid två tillfällen 30 maj samt 4 juni. Sammantaget dök 
det upp 51 golfsugna tjejer som fick tips och golfråd inför kommande säsong. Pro Petter Hägglund 
hade i år hjälp av Sven-Olof ”Snaggen” Westberg, Johanna Rantala och Tobias Nordin.  
Förutom träningen visade vi kläder från vår egna shop samt bjöds på lite kostlära från Anna 
Niemann. Mycket uppskattat. 
Vi har även hunnit med en Inspirationshelg. Helgen 1-2 juli åkte bl.a. 22 puttomtjejer till Sollefteå 
för att tillsammans prata och spela golf, äta god mat och underhållas av Nylands Järn tillsammans 
med ett 40 tal andra tjejer från de övriga klubbarna i Ångermanland.  
Ett mycket trevligt och givande arrangemang. Det gör vi om.  
 
På tävlingsveckan arrangerade Dk två tävlingar; Rosa Bandet/ Mustaschkampen som spelades av 
36 damer och 51 herrar. Totalt samlades det in 13 672 kr varav 7 502 kr var gåvor och resten i 
startavgift. Vi tackar för de fina bidragen som går oavkortat till ett gott ändamål.  
Grabbgolfen spelades av 31 lag och på grillfesten efteråt samlades ett 50 tal för att njuta av 
grillbuffé och skön musik. 
Årets Poängliga för damerna omfattade 12 tävlingar med i snitt 20 tävlande. Säsongen avslutades 
med Sista Chansen, matchspel över sex hål samt Riojagolfen där vi äter avslutningsmiddag och 
delar ut säsongens priser. 
Poängligan vanns i år av Yupin Jumpa-Ngam. Två blev Vanja Lindström och trea Agneta Näslund.  
Resterande pristagare hittar ni på www.puttom.se/damernas. 
Där hittar ni även löpande information under säsongen. 
Årets höstresa gick till Skellefteå med spel på deras tre 9-hålsslingor.  
I år var det enbart 8 tjejer som följde med. Finns intresse till nästa år så ta gärna kontakt med 
någon av oss i god tid. 
Även i år skänktes den vackert graverade vasen ”Årets Puttomdam” av Ulla Hörnfeldt. I år gick 
vasen till Anneli Forsberg, med motiveringen från Ulla att hon alltid ser till att fylla våra magar med 
suveränt god mat och dessutom alltid är glad och trevlig mot alla som besöker banan. 
 
Damerna i kommittén genom 
Åsa Bergström 
 
 

http://www.puttom.se/damernas


Seniorernas verksamhetsberättelse  
Vi som arbetat med kommittén år 2017 är: Tore Salander, Göran Ögren, 
Jan-Erik Näslund, P-G Persson och Christer Voss. 
 
Under vecka 20 ställde ett antal seniorer upp med att fixa, städa, reparera, måla, snickra inför 
årets golfsäsong. 
11 maj träffades ett 30-tal Seniorer till en upptaktsträff. Diskussion fördes om förra säsongens spel 
och kommande säsongs upplägg. Petter gav också tips på rangen.  
1 juni kunde vi starta upp med första tävlingen. Ytterligare 15 torsdagar genomfördes inklusive 
den avslutande ”skojtävlingen”. Herrarna spelade då från tee 48 och damerna från tee 41, med 
max fyra klubbor. De flesta torsdagarna har vädret varit bra, dock ej alla speldagar, men ingen 
torsdag har behövts ställas in. 
Vid avslutningen den 28 september samlades ett 50-tal deltagare. Alla som deltagit kunde hämta 
ett pris.       
 
Antalet starter har i år, 935 st. Ett genomsnitt på 48/omg. 
100 Puttomseniorer har deltagit, 52 i A-klassen och 48 i B-klassen. 
Segrare i A-klassen blev Sture Viksten, tvåa Gunnel Engman, trea Bengt Karlsson. 
Segrare i B-klassen blev Ernst Westin, tvåa Michael Vik, trea Jan-Erik Näslund. 
Säsongseclecticen vanns av Jonas Edblom. 
I årets Mellannorrländska Seniorserie kom Puttom på tredje plats. 
 
ICA Kvantum, Eko bostäder, Mäklarhuset har sponsrat årets Seniorgolf. 
Ett stort TACK till dessa och till Anette, Helena och Petter som sett till att resultatlistor blivit 
framtagna och en hel del annat. Ett stort tack även till banpersonalen, restaurangen och 
naturligtvis er alla seniorspelare. 
 
Hoppas vi ses 2018  Tore/Göran/Jan-Erik/P-G/Christer 
 
 

Juniorkommitténs verksamhetsberättelse  
Kommittén har bestått av ordförande Seppo Rantala, Christina Viksten, Tore Gidlund och Petter 
Hägglund. 
 
Säsongen började, för de som ville, med inomhusträning på Nolaskolan under vintern. 
Under säsongen har ett 50-tal juniorer varit i träning. 
 
Våra äldre juniorer har tävlat flitigt och med en hel del topplaceringar på Skandia Tour, JMI, VGT 
och Nordea Tour Future Series.  
Johanna Rantala blev klubbmästare i Damer 21 och Damklassen och Johan Kjellin i Herrar 21 och 
Herrklassen. Noach Flarke vann klassen Ungdom 15 och KM Golfäventyret vanns av Kelvin 
Franklin. 
 
Serielaget blev sexa i sammandraget på Söderhamns GK. 
 
Tack till föräldrar och ledare som har ställt upp på olika sätt under säsongen! 
 
Ambitionerna med aktiviteter och verksamhet har tyvärr varit högre än utfallet, men vi lär oss och 
försöker göra bättre till nästa säsong. Juniorverksamheten är i stort behov av att engagera fler 
ledare och föräldrar till olika uppdrag. Det behövs fler i juniorkommittén men också fler i 



ledarroller och till olika insatser. Det behöver inte innebära stora betungande uppdrag utan kan 
t.ex. handla om att vara chaufför eller hjälpa till vid punktinsatser på läger etc.   
Hör gärna av er om ni är intresserade. 
 
Juniorkommittén 
 

Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 

TK 2017; Mats-Ove Berglund ordförande, Peter Hägglund, Helena Hägg, Anki Melin, Anette Orav 
och Petter Hägglund. Jörgen Jonsson har varit kontaktperson i styrelsen. 
 
TK har planerat, sammanställt och genomfört klubbens tävlingsverksamhet. Eftersom vi har 
jubilerat 50 år har vi försökt lägga in några gamla klassiker. Att behålla delar av det traditionella i 
kombination med nytänkande och utveckling har präglat vårt arbete. Målet har varit att få till en 
välplanerad och mångsidig tävlingsverksamhet men vi har också hela tiden med aspekten att alla 
golfare inte vill tävla. Egentligen är det en rätt liten del av alla medlemmar som deltar i 
tävlingsverksamheten och därför måste vi ta stor hänsyn till att det ska finnas möjlighet att spela 
även om man inte vill tävla. Samtidigt vill vi förstås att fler ska våga sig in i tävlingsgolfen. De som 
redan tävlar vet ju att det inte är särskilt dramatiskt eller skrämmande utan istället egentligen som 
att spela en vanlig runda samtidigt som man träffar nya människor och får ett tävlingsmoment. 
 
Även i år kontaktades ett antal tävlingsfunktionärer via brev innan säsongen startade och kallades 
till ett informationsmöte i slutet av maj. Uppgifterna för tävlingsfunktionärerna har varit främst att 
ta betalt, dela ut scorekort, vara starter, ansvara för scoreboard, mata in scorer och finnas till 
hands vid prisutdelning. Varje tävling har också haft en eller två ansvariga från tävlingskommittén.  
 
Golfveckan blev mycket lyckad och en stor del i detta hade Golfrestaurangen Birdie Nam Nam med 
sin servering utomhus med musik och trevlig stämning.  
 
Puttom arrangerade årets Distriktsmästerskap 5 augusti. Evelina Gulliksson vann damklassen och 
Christian Mattfolk vann herrklassen efter bl.a. en fantastisk 65-runda i tuffa förhållanden! 
Se puttom.se eller Min Golf för alla resultat i DM. 
 
Information om tävlingarna har funnits i GIT, Min Golf, på klubbens hemsida och på Puttoms 
anslagstavlor. 
 
TK vill framföra ett varmt tack till sponsorer, tävlingsdeltagare, tävlingsfunktionärer samt klubbens 
ban- och kanslipersonal och restaurang för god samverkan under säsongen. 
 
Årets klubbmästare: 
 
Damer/D21 Johanna Rantala 
Herrar/H21 Johan Kjellin 
U 15 Noach Flarke 
D 50 Vanja Lindström 
H 40 David Selin 
H 50 Anders Melin 
H 60 Ivan Hellström 
H 70 Jonas Edblom 
 


