
Verksamhetsberättelser 2015 

Bankommittén 

Medlemmar har varit Kjell Nordin, Arne Uhlin, Tore Gidlund (sammankallande). 
 

Kommittén har kanske inte varit så aktiv som kanske många önskar men så är det ibland. Syftet var 

när vi tillträdde att finnas tillhands som en brygga mellan medlemmar och bangänget, det har vi 

försökt vara och det har varit ett intressant och ganska lugnt jobb. Mest beroende på att banan sköts 

bra och de flesta trivs. Notera de många små trivselsakerna som skapats runt där vi möts som mest. 

Alltnog så införde klubben föregående år begreppet ”hålvärdar”, en hålvärd för varje hål. Tanken är att 

till varje hål skall ett gäng medlemmar samlas och göra insatser, främst på greener och i bunkrar. 

Under 2015 har denna nya organisation körts, kompletterats och försökt förbättrats bland annat genom 

ett stormöte mitt i sommaren där väldigt många intressenter samlades. Vi kan fortfarande utveckla 

detta med hålvärdar ännu mer, syftet är ju att avlasta/hjälpa banpersonalen som med knappa resurser 

har svårt att hinna vara överallt. Läs mer om hålvärdsprogrammet på hemsidan. 

Moder natur lurade oss alla med att ”lova” tidig säsongstart med perfekta förutsättningar, men vi vet 

alla hur det gick där i starten, länge sedan banan var så bedrövlig i en säsongsupptakt.  

(Inte personalens fel dock). 

Mitt i sommaren kom vi ikapp och banan blev i toppskick igen. Nu första veckan i november har allt 

varit magiskt, fin bana, bra ordinarie greener, värme och ingen lera och blöta. Låt oss hoppas att den 

fina avslutningen fortsätter när vi skall starta 2016. 

 

Tore Gidlund 

 

Damkommittén 

Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Birgitta Åström, Christine Sellgren och 

Kajsa Rantala 

Förra sommaren var rekordvarm denna visade sig bli precis det motsatta. Sommaren startades som 

vanligt med en avrostning, i år först den 30 maj. Det var över 60 kvinnor som fick tips och golfråd 

inför kommande säsong. Pro Petter Hägglund hade i år hjälp av Tobias Nordin och Snaggen. I år fick 

vi återigen visa årets golfmode från Mattfolk golf. 

Under säsongen har 14 damtävlingar spelats i kommitténs regi inklusive den alltid lika trevliga 

Grabbgolfen som i år gästades av Sara Karlsson och Stefan Sjölander. Totalt har det varit ca 77 olika 

damer som spelat, totalt 241 startande under de 13 tävlingarna som damkommittén anordnat 

(Grabbgolfen inte inräknad) under perioden 30 maj till och med den 26 september. Till avslutningen 

Riojagolfen den 26 september kom glädjande nog dessutom 22 spelsugna tjejer. Ullas svampsoppa och 

det vackra vädret lockade säkert. 

Kort resumé av några tävlingar: 

Matchspelet mot Veckefjärdens damer blev i år inställt efter att 2 olika datum föreslagits för 

Veckedamerna. Intresset visade sig vara svalt enbart 2 anmälda bägge gångerna. 

Grabbgolfen spelades av 36 par. Grillbuffé i vanlig ordning efter prisutdelningen och trubadurparet 

Sara och Stefan underhöll oss. 

Scramble-tävlingar över nio hål har uppskattats. Där lagen mixats ihop av att en låg, mellan och 

höghandikappat tävlat tillsammans. 

Rosa Bandet-tävlingen drog in 5120 kr. Även i år utmanade vi killarna som spelade 

”Mustaschkampen” Deras insamling gick till Prostatacancerforskningen med 6427 kr.  

Sammanlagt 11 547 kr. 

Riojagolfen anordnades den 26 september, med Ullas svampsoppa efter nio hål.  

Efter tävlingen var det prisutdelning för den enskilda tävlingen men också för säsongens alla tävlingar. 

De tio damer som samlat ihop flest poäng under säsongen, premierades med presentkort i Mattfolks 

golfshop. Resten av de närvarande fick välja från vårt stora prisbord. Nytt för i år var tävlingen 

Kjolslaget där bäst uppklädda dam skulle få ett pris. Vinnare blev Gunnel Åkerlund. Fotot på henne 

finns i damrummet. 

Årets ”Damresa” gick i år till Umeå med spel på Umeå GK i två dagar, med övernattning på Stora 

hotellet. I år var det tyvärr det lägsta antalet någonsin bara 8 damer som följde med på resan. Trevligt 

hade vi i alla fall. Kan det ha varit för att den inte var hemlig längre? 



Även i år skänktes den graverade vasen ”Årets Puttomdam” av Ulla Hörnfeldt. I år gick vasen till 

Kajsa Rantala med motiveringen från Ulla att ”hon är en oerhört trevlig, glad, engagerad, hjälpsam 

och välkomnande tjej. Dessutom kan hon spela golf och i sommar riktigt bra.  

 

Damerna i kommittén genom Åsa Bergström 

 

Juniorkommittén 

Kommittén har bestått av ordförande Seppo Rantala, Magnus Eriksson, Tore Gidlund och Petter 

Hägglund. 

En målsättning inför den här säsongen var att fortsätta utveckla barn- och ungdomsverksamheten och 

vi inledde med en upptaktsträff och föräldramöte i maj. Ambitionen var att få igång fler ledare för att 

kunna skapa fler aktiviteter. Det lyckades hyfsat men vi behöver fortsätta med det jobbet och 

organisera upp det ännu tydligare.  

En annan uppgift var att få igång det s.k. Golfäventyret. Det blev bra med en korthålsbana på sex hål 

på övningsfältet vid maskinhallen. 

Vi hyrde in oss på Nolaskolan för inomhusträning och erbjöd träning till alla juniorer, och även alla 

andra medlemmar, en gång i veckan under perioden januari-mars. Sedan kom tyvärr inte 

utomhusträningen igång förrän i slutet av maj. Till viss del beroende på den tröga våren. 

Ett 50-tal juniorer har varit i träning i den yngre kategorin 5-15 år och 16 juniorer i den äldre kategorin 

13-21 år. 

Våra äldsta juniorer som spelar på Skandia Tour inledde tävlingssäsongen i början av maj. Matti 

Rantala vann i tredje omgången av Skandia Tour Regional på Hudiksvalls GK. I fjärde omgången 

vann Evelina Gulliksson Skandia Tour Regional på Örbyhus GK. Johanna Rantala vann på Skandia 

Tour Distrikt på Storsjöbygdens GK med fina 79 slag. Johan Kjellin, Martin Lindgren och Matti 

Rantala har provat på spel på Nordea Tour Future Series (andratouren på seniornivå i Sverige) och 

Matti har också spelat en tävling på Skandia Tour Elit. 

Pontus Bylund tog hem klubbmästartiteln i både Herrar och Herrar 21 och blev också distriktsmästare 

i Herrar 21. Elin Eriksson blev klubbmästare i Damklassen. 

Puttom tog sig för första gången till Sverigefinal i tävlingen Galvin Green PGA Junior ProAm. Laget 

med Elin Eriksson, Emelie Eriksson och Filip Moberg tillsammans med klubbens tränare Petter 

Hägglund fick åka och träna och spela på PGA National Sweden i Malmö i början av augusti. 

Serielaget herrar bestod av enbart juniorer och tog dessutom hem segern i Division II Herrar Norra, 

som spelades på Hussborg GK. Därmed spelar vi i Division I 2016. 

Distriktets juniorsatsningar Team Ångermanland och Tjejsatsningen har fortsatt och varit jättebra 

komplement till verksamheten på klubben. 

Vi har även i år tagit hjälp av SGF:s juniorkonsulent Mikael Lundén. Han har varit med på flera möten 

och även på vår upptaktsträff i maj och bidragit med många bra idéer och mycket energi. Tack Micke! 

Tack också till föräldrar och ledare som har ställt upp på olika sätt under säsongen! 

Juniorkommittén 

 

Seniorkommittén 

Vi som jobbat med kommittén år 2015 är: Ordf. Tore Salander, Göran Ögren, 

Jan-Erik Näslund och P-G Persson. 

 

Årets första träff med seniorerna skedde vecka 20 med en s.k arbetsvecka . Då byttes golvet och en 

allmän uppsnyggning gjordes i härbret. Målningsarbeten, städning och tillkomsten av ”lekparken” 

blev också det vi hjälpte till med. 

Den 21/5 träffades ett 20-tal Seniorer till en upptaktsträff. Tanken var också att ”testa” banan 9 hål, 

men tyvärr fick vi ställa in detta då det regnade.  

 

15 speldagar hann vi med att genomföra i år + den avslutande ”skojtävlingen”med prisutdelningen för 

hela säsongen. Tyvärr så blev säsongsstarten försenad p.g.a. en kall och regnig inledning, vilket gjorde 

att de första 3 tävlingarna fick inställas. Sedan har det flytet på bra med varierande väderförhållanden. 

I år har antalet starter varit 676 st vilket gör ett genomsnitt på 45/omg. 112 Puttomspelare har i år 

deltagit, 57 i A-klassen och 55 i B-klassen. Segrade i A-klassen gjorde Wolger Johansson. B-klassen 

vanns av Bengt Göransson. Säsongseclectiken tog Jan-Erik Näslund hem. 



I årets Mellannorrlänska Seniorserie vann Puttom. Deltagande lag i den serien har varit Sollefteå, 

Norrfällsviken. Veckefjärden, Åsele, Puttom och Bjurholm. Även i den s.k. 5/5 serien med 

Veckefjärden, två hemma- och två bortamatcher, segrade Puttom. 

 

Årets Sponsorer har varit ICA Kvantum, EKO bostäder, Mäklarhuset och Petter. 

Ett stort tack till dessa och till Anette och Petter för hjälp med resultatlistor och en hel del annat, till 

Bengt med banpersonal, till restaurangen och till alla seniorspelare som haft tålamod och stöttat oss i 

kommittén. 

 

På återseende 2016  

 

Tore/Göran/P-G/Jan-Erik 

 

Anläggningskommittén Trivsel 

Medlemmar i kommittén: 

Margaretha Tjärnström, Gunnel Engman, Maud Lindström, Vivi-Anne Noren, Hans Nordlund och 

Margit Danielsson, sammankallande. 

 

Två möten har hållits under sommaren. Genomgång av klubbhus, härbre, juniorstuga och Björnakoja 

gjordes i början av säsongen.  

I klubbhuset har spaljéväggen, i trapphuset till övervåningen gjorts om till heltäckande vägg och 

räcket på övervåningen har bytts ut mot heltäckt vägg och en dörr, så att vi kan låsa övervåningen. 

Trapphuset och övervåningen har målats, murstocken har putsat(lagat sprickor) och målats. Gardiner, 

tavlor och konstväxter har inköpts för att få en mer ombonad övervåning. Det har även installerats ett 

väggfäste för Tv:n. 

I härbret har det lagts ett flytande golv (ej skruvat, men med limmade skivskarvar) och platonmatta för 

att få luft mellan det gamla och nya golvet. Golvet fick en heltäckningsmatta på 2/3 och vid 

"köksdelen" en plastmatta.  

De tavlor, målade av Nilla, som tidigare prytt väggarna i TV-rummet sattes nu upp i hallen och 

tavlorna därifrån flyttades till nedre plan vid ingången till herrarnas omklädningsrum. Björnakojan har 

fått några nya tavlor och dukar.  Fler glas ordnades till juniorstugan.  

Kommittén har deltagit vid vårstädningen och även under sommaren tagit del i arbetet med rensning 

av rabatter. 

Vid vårt möte på sensommaren beslöts att anlägga en gräsyta vid ranchen för att lättare kunna hålla 

snyggt. Hans har gjort ett fint arbete där. Vid gästparkeringen för husvagnar har en del arbete utförts 

för att plana ut området så att det blir jämnare och lättare att parkera husvagnar.   

Förslag har lämnats till styrelsen, att ett plank skall sättas upp vid röda utslaget på 4:e hålet, liknande 

det som finns vid röda utslaget på 17:e hålet. Detta skulle medföra en tidsvinst eftersom man kan gå 

direkt till sitt utslag och inte vänta vid gula utslagsplatsen. 

Kommittén tar gärna emot förslag på förbättringar och förändringar vi kan göra för att ytterligare 

förbättra trivseln på Puttom. 

Vi villl tacka alla medlemmar som på fantastiskt sätt har hjälp till med vår härliga golfanläggning!  

 

Margit Danielsson 

 

Tävlingskommittén 

Vi som jobbat i TK 2015 är Jörgen Jonsson ordförande, Anki Melin, Anette Orav och Petter 

Hägglund. Gun Nilsson har varit kontaktperson i styrelsen. 

 

TK har planerat, sammanställt och genomfört klubbens tävlingsverksamhet. 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 och det känns mycket positiv att allt fler av 

våra nya medlemmar deltar i klubbtävlingarna.  

Medeltemperaturen i maj var ca 7 grader och det regnade i stort sett varje dag vilket innebar att banan 

inte kunde öppna förrän första veckan i juni. Säsongen startade alltså på sämsta tänkbara sätt och vi 

tvingades ställa in ett antal tävlingar. Men när banan väl tog sig och tävlingsverksamheten kom igång 



så har tävlingsdeltagandet ändå varit högt och tävlingarna genomförts på ett professionellt sätt. 

Tävlingsledare och funktionärer har jobbat med allt från anmälningslistor och lottning till 

scoreboardsarbete och prisutdelningar. Information om tävlingarna har funnits på hemsidan och på 

Puttoms anslagstavlor. 

Förutom KM, Seniors och Damtävlingar så har det genomförts 25 klubbtävlingar, 13 par- och 12 

singeltävlingar. Flest antal startande (singeltävlingar) hade Rosa Bandet/Mustasch-kampen med 101 

startande, följd av Volkswagen Masters med 88st och Femslaget 87st. I ÖA-golfen startade 56 lag och 

Shopens Scramble lockade hela 32 fyrmannalag (128 personer). Onsdagstävlingarna spelades under 15 

onsdagar.  

 

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 Elin Eriksson  169 slag 36 hål 

Herrar  Pontus Bylund  224 slag 54 hål 

  

D 60 Margit Danielsson  97 slag  18 hål 

H 21 Pontus Bylund  147 slag 36 hål 

H 30 Petter Hägglund 151 slag 36 hål 

H 45 Mikael Jonsson 174 slag 36 hål 

H 55 Anders Lindgren 132 slag 27 hål 

H 65 Arne Öberg   90 slag 18 hål 

 

Foursome Jörgen Jonsson & 114 slag 27 hål 

Petter Hägglund  


