Nybro Golfklubb
Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen har under året, förutom ett konstituerande möte, haft 11 protokollförda
styrelsemöten.
I styrelsen har ingått:
Eva Bengtson, ordförande
Tobias Nygren, vice ordförande/ungdomsansvarig
Lena Arvidsson, sekreterare/personal
Marita Andersson, damsektion
Karin Ögersten, suppleant
Lage Eriksson, suppleant.
Adjungerande:
Fredrik Erikson, kanslichef fram till juni
Karl-Martin Härström, klubbchef från oktober
Patrik Tagesson, banchef
Jesper Lindgren, PRO/utbildning
Styrelsen har haft en vakant plats och vid höstårsmötet utökades styrelsen till sex ordinarie
ledamöter. Det innebar att två nya ledamöter valdes in för nästkommande år, Johanna Karlsson
och Hans Sjögren.
Att vi inte hade någon ekonomiansvarig i styrelsen och dessutom var utan någon anställd på
kansliet under fyra månader har varit ett stort bekymmer för klubben. Vi fick köpa extra tid av
Jesper Lindgren vilket naturligtvis ökade hans arbetsbörda.
Sedan tidigare var det beslut på att göra om kanslichefen till klubbchef med ansvar för hela
klubbverksamheten så när Fredrik Erikson meddelade att han flyttar till Östersund utlyste vi en
sådan tjänst och fick in 10 ansökningar. Eva, Tobias och Lena intervjuade ett par stycken och vi
var överens om vem vi helst vill ha och glada att Karl-Martin valde att komma till oss från
Ekerum.
Golfsverige kan notera att efter ett par års uppåtgående trend vad gäller medlemmar har det nu
börjat sjunka igen och vår klubb är tyvärr inget undantag. Vi är alldeles för få för att kunna hålla
igång en 18-hålsbanaet så det är nödvändigt att vi blir många fler. Framförallt är det viktigt att
behålla deltagarna som går nybörjarkurs. Som ett led i detta bjöd vi in alla som gått under året
på en bit mat. Vi ville helt enkelt höra hur de upplevde kursen och klubben, vad som var bra och
vad vi kan förbättra. Detta arbete fortsätter vi nu mer organiserat under nästa år.
Arbetet med vision 50/50, som förbundet nu arbetat om till att mer bli ett
klubbutvecklingsarbete, har legat lite på is under denna turbulenta tid men återupptas våren
2019.
Som framgår av förvaltningsberättelsen är ekonomin mycket svag främst beroende på kostnader
i samband med våra överklagande ang vattenskyddet och byte av maskinparken.

Den kalla våren innebar att banan öppnade sent och sedan kom sommaren med lång
värmebölja som inte lockade till spel och greenfee-gäster och campare uteblev.
Banchefens rapport:
Året 2018 började ganska normal med ca 2 dm snö som kom i början av februari. I slutet av
februari började vintern på allvar med ett jämnt snötäcke på 60-70 cm som höll i sig ända till
någon vecka in i april. Banan tog mycket stryk efter vintern framförallt greenerna på inre
skyddsområde där vi fick täcka med dukar som skulle hjälpa till att läka skadorna.
Två dagar senare runt den 8-9 april kom sommarvärmen direkt med runt 20 plusgrader på
dagarna. Stödsådden på greenerna kom igång på en vecka och läkningsprocessen snabbades på
avsevärt. Början på maj regnade det några dagar som det brukar göra men att det var dom sista
dropparna på en lång tid var det nog ingen som hade räknat med. Efter en månad utan
nederbörd började vi spara på fairway bevattningen så att våra greener och tees skulle må så
bra som möjligt. Dock räckte det inte bara med noggrann gödsling och applicering av vätmedel
på greenerna under torrperioden . Vi var tvungna att handvattna greenerna som en extra åtgärd
vilket senare visade sig vara ett smart beslut pga att torkan höll i sig hela vägen till augusti. En
stor eloge till Mats o Ivar som gjorde ett fantastiskt jobb med detta. I augusti kom äntligen lite
regn som gjorde underverk på spelytorna och banan visade sig från sin normala sida. Hösten
började normalt men i oktober kom nästa väderfenomen som vår arbetskår aldrig hade varit
med om. I tre veckor var det helt vindstilla, 8-10 plusgrader, hög fuktighet och mulet. Detta
väder gör att snömögel svamparna triggas igång på greenerna så i princip alla banor i södra
Sverige fick angrepp på sina greener. Och dom skadorna är dom man ser nu på våren. Enligt
kollegor så var detta det värsta svamptrycket på 30 år. Slutet på året blev ganska kall så
invintringen av banan var till belåtenhet.
/Patrik Tagesson.

Tävlingsverksamheten 2018
Under 2018 har Stefan Eriksson och Kent Ericsson ansvarat för tävlingskommittén med hjälp av
andra frivilliga.
Året började med vinter långt in i maj där vi fick ställa in Crazy golf och Golfrestaurangens
tävling.
Vi fick flytta Majsrcambeln till golfveckan.
Golfveckan fyllde vi hela veckan utom lördag som var tävlingsfri. Det kom en ny sponsor i
Aktieslaget under golfveckan
Vi lade även klubbmästerskapet veckan innan midsommar. Där segrade William Nygren i
herrklassen och vi fick tyvärr ställa in damklassen då antalet anmälda var för få. Giftbägaren fick
även den ställas in pga för få deltagare.
Vi har haft grannsämjan i mitten på Juni.
Det har bjudits på en stor variation av tävlingsform, detta för att locka så många tävlande som
möjligt. Tyvärr tror vi att det fantastiska vädret som vi haft denna sommar inte alltid är så bra ur
golftävlandets del!

Det startades även upp en ny tävling för året där Jesper Lindgren är upphovsman till. Golfstore
touren. Det har tävlats varje torsdag, antingen 13 eller 18 hål. Final gick av stapeln 15 sept och
segrare blev Mattias Ekenhagen. Mycket bra initiativ och ett högt deltagarantal överlag.
Ett stort tack till alla berörda samt banpersonal som gjort detta möjligt under 2018.
/Stefan Eriksson
Juniorverksamheten Nybro GK 2018
Golfsäsongen 2018 kom igång sent då banan var täkt med snölångt in på vårkanten. Vårt årliga
uppstartsläger vid påsk kom av sig och enbart en dag med teori & planering kunde genomföras.
Så sent som V.16 en bra bit in i april, efter månader inomhus med teknikträning i Kalmar, var
det äntligen dags att få komma ut och svinga! Året avslutades på klubben en strålande
oktobersöndag med tränare Jespers årliga avslutningsscramble där inget hål var det andra likt.
Vi har haft ett 50-tal juniorer igång som en till två gånger i veckan tränat i olika grupper under
vår & höst. Under hela sommaren har vi haft gemensam träning under onsdagsförmiddagar och
avslutat dagen med spel på banan. I otrolig värmebölja kämpade ett antal juniorer tappert varje
vecka medan några av förklarliga själ valde strand, bad eller kanske bara skuggan istället…
Sommaren avslutades med ett träningsläger för de äldre juniorerna förlagt till Isaberg &
Ulricehamn där mängder med golf under tre intensiva dagar stod på schemat samt besök på
Liseberg nöjespark som avslutning.
På tävlingssidan har juniorerna representerat vår klubb flitigt på Teen Tour. Vi har haft
deltagande på samtliga nivåer av tourens tre steg First, Future & Elite. (fd. Skandia)
Flera fina placeringar samt fler startande är en positiv utveckling för klubben!
Vi arrangerade ett klubbkval till Teen Cup på Nybro Golfklubb och ett antal juniorer tävlade
vidare i både grupp & regionkval, vi lyckades ej nå hela vägen till final men samtliga kämpade
väl i den tuffa konkurrens som råder bland alla unga duktiga spelare.
Vi har också under året haft flera deltagande på JMI-tävlingar runt om i Sverige, medverkan av
ett par grabbar på Smålands Breddelit samt haft flera duktiga äldre juniorer med i truppen för
klubbens serielag.
/Tobias Nygren

Damkommittén
Vi började säsongen med ett upptaktsmöte 23 april, där vi bjöd på fika och informerade om
kommande säsong.
Tisdagsgolfen började 24 april och höll på till 26 juni. Då hade vi avslutning med korvgrillning
och prisutdelning. Sen var det sommar uppehåll några veckor. Vi började igen 31 juli och
spelade fram till 2 oktober. 7 oktober var det planerat för avslutning med en 18 håls tävling,
men det ställdes in pga dåligt väder.
(ca 10-15 damer brukar komma på tisdagsgolfen som spelas både på fm och em)
/Marita Andersson

Lady 60
Den 5 april hade vi ett uppstartsmöte inför årets upplägg av spel. Vi var 27 damer vid detta
tillfälle, varvid synpunkter togs emot och diskuterades. Den sena våren medförde att vi kom
igång med spel betydligt senare än 2017, nämligen först den 26 april. Vi har spelat på torsdagar
med fem starttider från klockan 09:30 t o m 10:10.
Under 2018 har vi spelat totalt 22 ggr. På våren (9 ggr) var vi totalt 97 damer med i snitt 11
damer per gång. På hösten (13 ggr) totalt deltog 165 damer med i snitt 13 damer per gång. Vid
fyra tillfällen har vi besökt andra banor i närområdet. På våren var vi i Emmaboda och Saxnäs
och på hösten i Kalmar och Oskarshamn.
Vi har haft ett varierat spelprogram med en variation av spelformer. Matchspel förekommit vid
fyra tillfällen under året. Intresset för denna spelform har upplevts mer positivt än tidigare.
Flera av lady60 damerna har också deltagit i matchspel på andra banor i närområdet under
säsongen.
Vårsäsongen avslutades den 21 juni och höstsäsongen avslutades den 25 oktober med god mat
i restaurangen och prisutdelning.
/Gull-Britt Frössberg

GO65
På grund av att våren var lite försenad startade vi 2018-04-25 och slutade tävlingsspelet 201810-17 det blev 21 omgångar.
Det har hela året varit ett stort antal spelare och snittet uppgår till 50 startande de onsdagar
som gällde.
Många bra resultat noterades och den som vann totalen var Bernt Pettersson som gick upp i
ledningen efter sista omgången och blev därigenom innehavare av vandringspriset .
Scoren för Bernt blev 71,5 enligt Order of Merit.
Säsongen präglades av mycket bra väder tidvis lite väl varmt för golfspel men alla kämpade på
och svettades i solskenet som ofta rådde.
Vi hade traditionsenligt en golfutflykt och 2018 ställdes kosan till Tobo GK där vi spelade i
dagarna 2 och hade en trevlig gemenskap och bra spel vi var ca 30 personer som deltog.
/Bosse Wallqvist

Sammanställt av Eva Bengtson

