
Bankommitténs verksamhetsberättelse 2019 

Bankommittén har under 2019 jobbat en hel del med de avverkningar som skedde 
under vintern. Från den 27 april och fem helger framåt bad vi medlemmar komma och 
hjälpa till med att dra ris och elda upp 10-15 väldigt stora rishögar runt om banan. Vilket 
gjorde att banan kunde öppna i väldigt städat skick och vi fick full effekt av den 
avverkning som gjorts. De rishögar vi inte hann med har eldats nu i höst. Att börja redan 
innan städdagarna med ideella aktiviteter för att få banan i bra skick är något vi tror på 
även framöver.  
Bankommittén föreslog till styrelsen att anskaffa en stubbfräs för att vi ska kunna nå vår 
banvision om att skog inne i banan ska bli lättskött park snarare än skog. Tacksamt nog 
så köptes en sådan in tillsammans med Norrfällsviken och två medlemmar i BK har 
under året fräst en del stubbar, något vi kommer fortsätta göra kontinuerligt.  

I slutet av sommaren ställde vi oss frågan om BK behövs på Puttom? Vilket syfte och 
huvuduppgift ska bankommittén ha? En bra diskussion som ledde till svaret att BK 
behövs men också lite tydligare riktlinjer:  

• Bankommittén huvudsakliga uppdrag är att jobba mer långsiktigt och strategiskt med 
banan. Förslag på ändrad hålsträckning, förändringar av layout, tex flytta en bunker, 
förändra tees osv. Men också hjälpa till att identifiera och arrangera ideella 
arbetsinsatser under säsongen.  

• Bankommittén är ansvariga för byggda broar och andra tillverkade saker på banan så 
som trappor osv. 

Vi har under året också konstaterat att rangen inom närmsta 1-2 åren behöver ses över. 
Slipers som bildar stödmur är i dåligt skick och sättningar sker varje år. Aktiviteter för att 
hitta lösningar och få en uppfattning om vad det skulle kosta att åtgärda pågår.  

 

 

Juniorernas verksamhetsberättelse 2019 
 
Vi har haft ett härligt gäng framförallt yngre juniorer i träning och spel. 
Johanna och Filip har gjort ett jättefint jobb med dessa. 
Nytt för i år var bl.a. att det ingick en Puttompiké i träningsavgiften. 
 
Vi vill och behöver utveckla juniorverksamheten. 
Anmäl gärna intresse att vara med i juniorkommittén eller lämna förslag till kansliet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2019 
 
TK 2019 har bestått av: Mats-Ove Berglund ordförande, Birgitta Åström, Johanna 
Rantala, Malin Gidlöf, Peter Hägglund, Petter Hägglund, William Domeij och Åsa 
Bergström. 
 
TK har planerat, sammanställt och genomfört klubbens tävlingsverksamhet. 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. Därför har bland annat vissa starttider 
på helger förlagts senare för att icke tävlande ska ha möjlighet att gå ut och spela på 
förmiddagar på helger. 
 
Många medlemmar har under säsongen gjort värdefulla insatser som 
tävlingsfunktionärer. Dessa har varit behjälpliga med olika arbetsuppgifter under 
tävlingsdagarna. 
Varje tävling har också haft en eller två ansvariga från tävlingskommittén.  
 
Tävlingsveckan genomfördes 14-19 juli. Eftersom fjolårets satsning med en speciell 
arbetsgrupp för tävlingsveckan blev så lyckad hade vi detta upplägg även i år. Vi riktar 
ett stort tack till Karin Orav, Hans Östman och Mats-Ove Berglund som även i år gjorde 
Tävlingsveckan till en fantastisk vecka. 655 deltagare spelade under veckan jämfört med 
fjolårets 506 deltagare, fördelade på fem tävlingar. 
 
Information om tävlingarna har funnits i GIT, Min Golf, Instagram och Facebook, på 
klubbens hemsida och på Puttoms anslagstavlor. 
 
TK vill framföra ett varmt tack till sponsorer, tävlingsdeltagare, tävlingsfunktionärer samt 
klubbens personal och restaurang för god samverkan under säsongen. 
 
Klubbmästare 2019 
Klubbmästerskapen spelades lördag 10 augusti och herrklassen spelade även 18 hål 
söndag 11 augusti. 

Damer (36 hål): Åsa Heldestad, 181 slag. Vann med en birdie på första särspelshålet mot 
Ann Holst (par). 
Herrar (54 hål): David Selin, 245 slag 
U15 (18 hål): Noach Flarke, 80 slag 
D30-60 (18 hål): Yupin Jumpa-Ngam, 86 slag 
H40 (36 hål): David Selin, 163 slag 
H50 (27 hål): Anders Melin, 124 slag 
H60 (18 hål): Ivan Hellström, 80 slag 
H70 (18 hål): Jonas Edblom, 84 slag 

 

 

 

 



Seniorernas verksamhetsberättelse 2019 

Vi som arbetat i kommittén år 2019 är: Tore Salander, Göran Ögren, Jan-Erik Näslund,  
P-G Persson och Christer Voss. 

Vi var några seniorer under maj månad som hjälpte till med diverse förbättringar i och 
omkring byggnaderna. Även ute på banan krattades och städades det efter vinterns 
trädfällningar. 

Den 22 maj träffades ett 30-tal Seniorer till en upptaktsträff. Diskussion fördes om förra 
säsongens spel och kommande säsongs upplägg. I huvudsak blev bedömningen att 
tidigare upplägg av tävlingarna har fungerat bra. 

Den 29 maj kunde vi starta upp med första tävlingen. Ytterligare 15 torsdagar 
genomfördes inklusive den avslutande ”skojtävlingen”. Herrarna spelade då från tee 48 
och damerna från 41, med 4 klubbor. Vädret på torsdagarna har varit för det mesta 
mycket bra, förutom en torsdag då banan blev avstängd p.g.a. regn. 

Vid avslutningen den 26 september samlades ett 50-tal deltagare till 
avslutningstävlingen, gemensam lunch och prisutdelning för årets spel. Alla närvarande 
kunde hämta ett pris.   

Antalet starter i år, 933 st. Ett genomsnitt på 58/omgång vilket innebär rekord. 

123 Puttomseniorer har deltagit, 58 i A-klassen och 65 i B-klassen. Cirka 15% har spelat 1 
till 5 ggr, 25% mellan 5-10 ggr, 60% fler än 10 tävlingar. Dessutom har 48 st från andra 
föreningar deltagit i våra tävlingar. 

Segrare i A-klassen: Anders Lindgren, 2:a Arne Ögren, 3:a Jonas Edblom. 

Segrare i B-klassen: Göran Ögren, 2:a Bengt Göransson, 3:a Lennart Grundberg. 

Säsongseclectiken vanns av Thord Karlsson. 
Mikael Vik har under tävlingarna noterats för en Eagle. 

I årets Mellannorrländska Seniorserie kom Puttom på tredje plats. 

Vid avslutningen kunde seniorerna glädjas av att två nya förstärker kommittén nästa år. 
Margit Danielsson och Gunnel Engman.  

ICA Kvantum, Eko bostäder, Mäklarhuset har även detta år sponsrat årets Seniorgolf. Ett 
stort TACK till dessa och till Malin, Johanna och Petter som sett till att resultatlistor blivit 
framtagna och en hel del annat. Ett stort tack även till Ingemar och Fredrik med personal 
för banans skötsel, restaurangen och naturligtvis er alla seniorspelare. 

  

Hoppas vi ses 2020! Tore/Göran/Jan-Erik/P-G/Christer 

  

 
 
 
 
 



Medlemskommitténs verksamhetsberättelse 2019 

Medlemskommittén är en relativt nystartad kommitté inom Örnsköldsviks Golfklubb 
Puttom. Den har under 2019 haft följande sammansättning: Birgitta Fahlgren, Anette 
Orav, Karl Ingberg, Margareta Bylin, Ann Holst och Bengt Westin. 

Kommittén har under året haft 4 protokollförda möten. Kommittén har ingen egen 
budget eller ekonomisk verksamhet så det finns inget ekonomiskt utfall att redovisa. 

Styrelsen har givit medlemskommittén två huvudmålsättningar att jobba med framåt: 

1. Öka intresset för golf, framförallt för barn och ungdomar 
2. Få fler medlemmar till Puttom bl.a. genom barnens föräldrar 

Under året har vi huvudsakligen följt upp de aktiviteter som vi beslutade under vårt 
första verksamhetsår 2017. Det har i huvudsak varit 4 aktiviteter som vi diskuterat och 
försökt att utveckla: 

● Onsdagsklubben för nybörjare 
● Gröngölingstävlingarna 
● Golfvärdar/starter/banvärdar 
● Samverkan med högstadiets idrottslärare i syfte att få fler ungdomar att spela 

golf på Puttom 

Kommentar: 

● Det har varit färre deltagare både på Onsdagsklubben och 
Gröngölingstävlingarna i år. Aktiviteterna har varit uppskattade för de som 
deltog.  

● Aktiviteten med banvärdar bör fortsätta under kommande år och rekryteringen 
av frivilliga bör styras upp på ett bättre sätt. 

● Samverkan med grundskolan: I juni var kommunens idrottslärare inbjudna till 
Puttom. Petter höll i halvdagen och tanken är att en friluftsdag för eleverna ska 
hållas på Puttom under 2020. Även att arrangera en 2-dagars golfskola för 
intresserade ungdomar var uppe på tapeten. 

● Övrigt som varit uppe: Genomfört information om Gröngölingen och 
onsdagsklubben på Grönt-kort kurserna, deltagande på Golfens dag 25 maj, 
samarbete med andra klubbar? 

● SGF:s klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Birgitta och Bengt har deltagit i 
klubbens utbildning och uppstart med 50/50. Många frågor väcks i samband 
med detta program som kommer att få bäring på kommitténs arbete 
kommande år.  

 

För medlemskommittén 

Bengt Westin 
Ordförande 

 


