Golfjournalisternas verksamhetsberättelse 2017-2018
Styrelsen har bestått av Lars-Åke Linander (ordförande), Peppe Eng (vice ordförande),
Gunnar Walldén (sekreterare), Peo Karlström (kassör) samt ledamöterna Michael Broström,
Björn Hedman och Patrik Larsson.
Revisorer har varit Agne Jälevik och Lars-Göran Åkerberg med Matts Olsson som
revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Sture Carlbom (sammankallande), Kjell
Martinson och Göran Ohlsson.

Verksamhetsåret omfattar perioden 2017-09-01 – 2018-08-31. Styrelsen har haft sju
protokollförda sammanträden och har följt den fastställda verksamhetsplanen med fortsatt
marknadsföring av föreningens verksamhet genom hemsidan www.golfjournalisterna.se
som skötts av Björn Hedman, nyhetsbrevet med Stig Dahlén som ansvarig samt även via
facebook där Lars-Åke Linander/Patrik Larsson hanterat uppdateringarna. Rekryteringen av
medlemmar har fortsatt och ett antal nya och yngre medlemmar har tillkommit medan ett
antal äldre medlemmar har lämnat.
Föreningen har under verksamhetsåret arrangerat flera sammankomster och tävlingar (se
årets aktiviteter) samt deltagit i EM för golfspelande journalister i Mons, Belgien där man för
första gången bärgade en medalj (brons). Dessutom har föreningen arrangerat en resa till
Åland och en resa till Irland som till större delen avverkades på det nya verksamhetsåret
2018-19 och därför hör hemma i nästa års verksamhetsberättelse. Föreningen har dessutom
utsett Årets Golfklubb (Sölvesborg) samt deltagit i omröstningen av Årets Golfare (Anna
Nordqvist).

Medlemsutveckling: Under förra verksamhetsåret lyckades föreningen hålla i den positiva
trenden med ett ökande medlemsantal och noterade då drygt 100 medlemmar inklusive elva
hedersmedlemmar. Under det här verksamhetsåret har visserligen ett antal nya medlemmar
kommit till, men fler har lämnat föreningen och vid verksamhetsårets slut var antalet 95
medlemmar jämfört med 103 året innan.
Hemsida: Under Björn Hedmans ledning har föreningens hemsida fungerat väl och varit
föreningens fönster utåt med kontinuerliga uppdateringar. Här finns de senaste rapporterna
från tävlingar, träffar och resor, liksom möjlighet att titta tillbaka på föreningens verksamhet
tidigare år. Här finns också information om föreningen och styrelsen medan
medlemsmatrikeln försvunnit på grund av den nya datalagen som kräver särskild inloggning
om en matrikel ska finnas med.
Nyhetsbrev: Förre styrelseledamoten under många år och numera hedersmedlemmen Stig
Dahlén har mycket förtjänstfullt producerat tre nyhetsbrev med texter och bilder som

skickats ut till medlemmar och andra i Golfsverige. Breven går ut i pdf-format till över 300
mottagare och finns också samlade på föreningens hemsida.
Facebook: Här sker kontinuerliga uppdateringar av det som sker i föreningen och även inlägg
med golfnyheter från Sverige och världen.

Årets aktiviteter
Mästerskapet och Hemming Steens minne: Verksamhetsårets första aktivitet inträffade 1718 september då Press-SM och Hemming Steens Minne (Lag-SM) anordnades i Gävle.
Mästare det här året blev liksom året innan Ulf C Hellman på 81 slag före Pär Fischerström
på 85 slag i Open-klassen. Segrade i hcp-klassen gjorde Patrik Larsson på 75 slag, samma som
tvåan Ulf Eneroth. Hemming Steens Minne vanns av duon Torvald Brynggård och Leif Larsson
på 38 poäng före Björn Hedman och Barry Lundström på 37.
Journalist-EM: Med en nio man stark trupp reste Golfjournalisterna till Mons i den vallonska
delen av Belgien där EM för golfspelande journalister avgjordes på Royal Hainaut. En 27hålsanläggningen där mästerskapsbanan utgjordes av relativt smala fairways kantade av
träd. De nio stod för en riktigt fin insats när man knep bronsmedaljen mycket knappt slagna
av Italien och med Tyskland som segrare. Totalt deltog tio nationer. Lagkapten Peppe Eng
fick i det närmaste övervikt på planet hem på grund av den tunga bronspokalen. Laget
bestod i övrigt av Michael Broström, Sture Carlbom, Stig Dahlén, Björn Hedman, Ulf C
Hellman, Kjell Martinson, Bo Steffensen och Gunnar Walldén.
Upptakt Syd: Vårupptakten genomfördes som året innan som en kamp mellan Skånes
golfjournalister och övriga landet. Även det här året var det hemmafavoriterna som segrade
på Flommen och Ljunghusen den 22-23 april.
Östsvenska och Zachrissons Pokal: Totalt anslöt 25 deltagare till Zachrissons Pokal på
Kallfors där föreningens ordförande Lars-Åke Linander på 71 slag vann före Stig Dahlén 74.
Färre följde med till Östsvenska Mästerskapet på Vidbynäs som samlade 15 deltagare. Nya
medlemmen Erik Södermark från Expressen vann på 75 slag före Lars-Åke Linander 78 och i
lagtävlingen deltog fem lag med fortsatta framgångar för Expressen vars vinnande lag bestod
av nya medlemmarna Erik Södermark och Jonathan Larsson samt Johan Larsson.
Mediaslaget: När Stefan Bratt fick möjlighet att anordna ett sista Mediaslag blev det en
något nedbantad version med elva deltagare på Lanna Lodge utanför Örebro. Segrade gjorde
Ulf Eneroth på 69 slag före Gunnar Walldén 74.
Ålandskampen: Ålandskampen 20018 samlade elva entusiastiska deltagare. Entusiasmen
räckte dock inte riktigt till seger, det blev hemmaseger i den traditionstyngda tävlingen.
Singeltävlingen vanns av Ålands Hasse Palin. Tävlingsansvarige Patrik Larsson har nu också
meddelat att kampen fortsätter 2019 i en delvis ny tappning på grund av den stora
ombyggnaden av Slottsbanan. Planen är nu istället att spela Kungsbanan första dagen och
Eckeröbanan andra dagen. Den senare ligger också behändigt nära Eckerölinjen och
överfarten till Grisslehamn efter avslutad tävling och prisutdelning.

Irlandsresan: Resan till Irland påbörjades på allvar på Dublin airport där de åtta deltagarna
mötte upp från olika håll. Därefter blev det chartrad buss upp till Nordirland och ett
golfäventyr av sällan skådat slag. Inte mindre än åtta banor avverkades på sex dagar, fem
links och tre parkbanor. Höjdpunkten var nästa års British Open-bana Royal Portrush
Dunluce links i delvis ny tappning. Två nya hål som integrerats (sju och åtta) har medfört en
avsevärt bättre avslutning där gamla hål 17 och 18 är borta och gamla hål 16 nu är
avslutningshål. Övriga banor som spelades var i tur och ordning Warrenpoint, Kilkeel,
Ardglass, Portstewart, Castlerock, Galgorm Castle och Portmarnock. Det kan tilläggas att två
av deltagarna Stig Dahlén och Gunnar Walldén också hann med att spela parkbanan
Malahide i Dublin innan hemresan. Utöver dessa två deltog reseledaren Michael Broström
samt Ola Axelsson, Sture Carlbom, Martin Hardenberger, Johan Lindberg och Håkan Wedin
på den golfintensiva resan. Resans tävlingar vanns sammanlagt av Broström före
Hardenberger och Dahlén.

Årets Golfklubb: Golfjournalisterna har sedan 1978 utsett Årets Golfklubb och 2018 utsågs
Sölvesborgs GK som 40:e klubb i ordningen. Motiveringen lyder som följer:
”Grunden för golfen här är en utmärkt 18-hålsbana i direkt kontakt med Sölvesborgsviken
samt en niohålsbana. Träningsmöjligheter finns bland annat i form av en ny övningsgreen
och äventyrsgolf. Till det kommer padeltennis, en välbesökt restaurang och eget
stugboende kompletterat med husbils- och husvagnsparkering.
Målmedvetet arbete med alla delar samt ett fokus på medlemsnytta har kombinerats med
engagemang för elitgolf med årligen återkommande tävlingar, bland annat på
undertouren till Ladies European Tour.
Bakom kulisserna finns också en miljöambition som gjort att klubben investerat stort i sin
maskinpark, med flera eldrivna klippare samt fossilfritt drivmedel till övriga klippare.
Verksamheten drivs med en ekonomi som är i balans och klubbkänslan gör att
medlemmarna är mycket nöjda med sin anläggning”.
Årets Golfare 2017: Medlemmarna i Sveriges Golfjournalister deltog som vanligt när Årets
Golfare i Sverige skulle röstas fram och Henrik Stenson fick kliva ner från tronen för en annan
majorvinnare, nämligen Anna Norqvist.
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