Golfjournalisternas verksamhetsberättelse 2015-2016
Styrelsen har bestått av Lars-Åke Linander (ordförande), Peppe Eng (vice ordförande),
Stig Dahlén (sekreterare), Göran Bäckström (kassör) samt ledamöterna Stefan Bratt,
Michael Broström och Björn Hedman.
Revisorer har varit Agne Jälevik och Lars-Göran Åkerberg med Mats Pettersson som
revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Sture Carlbom (sammankallande),
Kjell Martinson och Göran Ohlson.
Föreningen hade vid verksamhetsårets utgång 80 betalande medlemmar och tio
hedersmedlemmar. Totalt 90 medlemmar, vilket är en minskning med sex jämfört med
motsvarande tid 2015.
Verksamhetsåret omfattar perioden 2015-09-01 – 2016-08-31. Styrelsen har haft tio
protokollförda sammanträden samt ett antal informella diskussioner i enskilda frågor.
Enligt den verksamhetsplan som beslutades på årsmötet på Öland den 13 september
2015 skulle styrelsen under 2015/2016 fokusera på fyra större och för föreningens
framtid särskilt viktiga frågor: Externa kontakter och samverkan med närliggande
organisationer, Intern och extern kommunikation, Medlemskapet och Årets Golfklubb.
Den fråga som dominerat arbetet är Medlemskapet. Bakgrunden är att föreningen
under senare år tappat medlemmar. En arbetsgrupp bildades med uppgift att kartlägga
presumtiva medlemmar och därefter kontakta dessa om medlemskap. Viktigt har också
varit att slå vakt om de medlemmar föreningen redan har. Det har bland annat skett
genom en förbättrad internkommunikation med ett nystartat Nyhetsbrev i pdf-form för
distribution via nätet. Under verksamhetsåret har tre nyhetsbrev producerats.
Målgruppen har efter hand breddats från enbart medlemmar till att omfatta också
presumtiva medlemmar, samarbetspartners med flera i branschen. Senaste
Nyhetsbrevet distribuerades till 275 personer. Många har uttryckt uppskattning över
den förbättring av intern- och externinformationen som Nyhetsbrevet inneburit.
Kartläggningen av presumtiva medlemmar resulterade i ett 60-tal namn. Arbetsgruppen
har hunnit kontakta drygt hälften av dessa. Utfallet hittills under 2016 är ett tiotal nya
medlemmar, däribland flera som arbetar på ledande golfmedia.
För medlemskap gäller följande grundkrav: Alla som i någon form återkommande
”producerar golf i media” kan bli medlem. Förutom journalister och fotografer är
kommentatorer, redigerare, tekniker med flera som återkommande bidrar till att golf
produceras i media kvalificerade för medlemskap. Det räcker inte att vara ”golfspelande
journalist” för att bli medlem.
Inom ”Intern och extern kommunikation” har föreningen under verksamhetsåret,
förutom Nyhetsbrevet, vidareutvecklat den sida på facebook som etablerades
föregående verksamhetsår. Våren 2016 sjösattes en ny hemsida. Den har på grund av
tidsbrist ännu inte hunnit utvecklas i önskvärd takt, men en uppdatering inleddes under
slutet av verksamhetsåret. Samtidigt påbörjades en översyn av organisationen för hur
facebook-sidan och nya hemsidan ska utvecklas och underhållas. En slutsats är att det
behövs insatser också av medlemmar utanför styrelsen för att hålla sidorna levande.
”Årets Golfklubb” har funnits på dagordningen i samtliga styrelsemöten, dels arbetet
med ”Årets Golfklubb 2016”, dels en översyn av den process som leder fram till valet av
Årets Golfklubb:
- Golfjournalisterna utsåg Skaftö GK till Årets Golfklubb 2016. I motiveringen betonas att
en långsiktig och målmedveten satsning på juniorverksamheten burit frukt i form av

ökad medlemsrekrytering och idrottsliga framgångar. Utmärkelsen överlämnades av
Golfjournalisternas ordförande på Golfförbundets årsmöte i april.
- Golfjournalisterna har under året genomfört en översyn av riktlinjerna för de kriterier
som ska styra processen som leder fram till Årets Golfklubb. Beslut kommer att tas
under hösten och ligga till grund för arbetet med att utse Årets Golfklubb 2017.
Golfjournalisterna strävar efter en ökad samverkan med närliggande organisationer i
urvalsprocessen, i första hand GAF och SGF.
Golfjournalisternas medlemmar inbjöds sedvanligt till omröstningen om Årets Golfare.
Många deltog och ännu en gång röstades Henrik Stenson fram till denna utmärkelse.
40-årsfirande: Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976 och fyller 2016 40 år.
Styrelsen har diskuterat hur detta bör uppmärksammas. Tidigt beslutades att en
jubileumsskrift ska produceras och att jubileet ska firas lite extra under 2016 års sista
medlemsträff med tillhörande årsmöte och tävlingar, i första hand med en
jubileumsmiddag. En arbetsgrupp bestående av Peppe Eng och Stefan Bratt fick
uppdraget att vara sammanhållande för jubileumsskriften och med ambitionen att den
ska ”släppas” i samband med jubileumsmiddagen. Jörgen Andersson har på ett
förtjänstfullt sätt svarat för formgivning/layout.
Lag-EM för journalister spelas vartannat år och när 2015 års mästerskap avgjordes i
Italien i november fick Golfjournalisterna och Sverige en individuell mästare, Michael
Broström. På en bana invid Adriatiska havet vann Michael i konkurrens med 110 spelare
från elva nationer med knappast möjliga marginal före en dansk. Lagtävlingen vanns av
Italien. Sverige skuggade täten efter första dagen, men föll sedan till en sjundeplacering.
En missräkning efter den fina starten. Det svenska laget bestod av: Michael Broström,
Björn Hedman, Sture Carlbom, Torvald Brynggård, Christer Ulfbåge, Peppe Eng
(förbundskapten), Ulf Hellman, Kjell Nilsson och Tord Westlund (vice förbundskapten).
Medlemsträffar:
Årsmötet med tillhörande tävlingar genomfördes på Ekerum, Öland den 13 september.
Lars-Åke Linander omvaldes till ordförande på ett år. Vice ordförande Inge Gamming
hade avböjt omval. Gamming har en 30-årig ledargärning bakom sig i föreningen och
han avtackades med varma applåder samt utsågs till hedersledamot. Stig Dahlén och
Michael Broström omvaldes på två år, Göran Bäckström på ett år. Nyinvald i styrelsen på
två år, efter Gamming, blev Björn Hedman. Två ledamöter, Stefan Bratt och Peppe Eng,
har båda ett år kvar på sina mandat.
I anslutning till årsmötet spelades Mästerskapet och Hemming Stens Minne.
Mästerskapet genomfördes på Ekerums radikalt ombyggda bana Långe Jan. Mattias
Brännholm vann i utklassningsstil på 73 slag brutto, sju bättre än Michael Broström. I
handicapklassen var Brännholm fem slag bättre än tvåan Leif Larsson. Partävlingen
Hemming Stens Minne, avgjordes på Ekerums andra bana, Långe Erik. En hcp-tävling
som spelas som bästboll. Duon Ingemar Jansson/Patrik Larson kompletterande
varandra förträffligt och vann på 66 slag före Lars-Åke Linander/Gunnar Walldén, 71.
Säsongsupptakten 2016, Upptakt Syd, genomfördes på Araslövs Golf & Resort norr om
Kristianstad 17-18 april. Spelet för de blott tolv närvarande golfjournalisterna blev en
tuff utmaning. Under söndagens rond på Norra banan inte bara blåste det 12-15 iskalla
sekundmeter från Hanöbukten, det regnade också. Men det hindrade inte föreningens

europamästare Michael Broström att gå runt på 76 netto. På måndagen blåste det
fortfarande kallt, men regnet hade upphört och nu blev Jörgen Andersson bäst av alla på
Södra banan med 74, tre slag före Broström. Johan Lindeberg visade också fin vårform,
tvåa på söndag och trea på måndag.
Åland: 33:e årgången i följd. Det var det för långköraren på Åland, en ”landskamp”
mellan ålänningar och svenska golfjournalister. Som mest har ett 30-tal svenskar
deltagit i detta arrangemang, på senare år har antalet halverats. När årets match
avgjordes 9-10 maj diskuterades arrangemangets framtid och det visade sig finnas ett
tydligt intresse från båda parter att fortsätta utbytet.
Efter fyra raka åländska segrar i landskampen vände det i år. Golfjournalisterna vann
lagkampen på Kungsbanan, 177-164. Det tävlas också om ett individuellt vandringspris
och här tog Tord Westlund efter fler än 20 års försök sin första inteckning. 32 poäng
(och ett lägre hcp) räckte för att Tord skulle besegra fjolårssegraren och den åländske
eldsjälen Kjell Hansson. Första dagen spelades en scramble med mixade lag på
Slottsbanan. Båda dagarna strålade vårsolen över Åland.
En vecka efter äventyret på Åland samlades 17 deltagare till Östsvenska mästerskapet,
i år på Bro-Bålsta. Tord Westlunds vårform från Åland höll i sig att han tog nu sin andra
skalp på kort tid. Östsvenska spelas som slaggolf med handicap. Tord Westlund vann på
74, före Jens Cederblad 75, Agne Jälevik 76 och Peter Ahnberg 78. I en särskild Openklass blev det ombytta roller i toppen: Vinnare blev nyblivne medlemmen Peter Ahnberg
81, före Cederblad 85, Westlund 90 och Lasse Hanson (även han ny medlem) 93.
Östsvenska är ett endagsarrangemang. Förutom tävlingen ingick bland annat föredrag
om ”Golf för vuxna”-projektet. SGF:s nya kommunikationschef Susanne Persson
presenterade sig och fick även information om Golfjournalisterna, där hon nyligen gått
med som medlem.
Mediaslaget: Den 24:e upplagan av Mediaslaget genomfördes 22-23 augusti i Degerfors.
Samling vid lunchtid dag 1, som ägnades åt studiebesök och ett antal intressanta
föredrag. Brukslaget Degerfors IF är ett av svensk fotbolls mest kända varumärken.
Klubbens historia finns unikt dokumenterad i ett fotbollsmuseum intill arenan Stora
Valla och där gjorde golfjournalisterna ett mycket uppskattat studiebesök.
Medlemmarna fick också tillfälle att känna på den klassiska arenans gräsmatta.
Årets Golfklubb 2016 Skaftö GK med föredrag av ordföranden Bertil Thorén var först ut i
det efterföljande blocket. Göran Tyrsing, ny kanslichef på SGA, berättade om hur
organisationen kan erbjuda sina medlemmar ökade möjligheter till kompetenshöjning.
Tony Mullborn från Dalsjö GK redovisade den app som utvecklats och som kan
möjliggöra digitaliserad arbetsledning av golfanläggningarnas banpersonal. GAF:s
kanslichef Torbjörn Johansson berättade om hur föreningen utvecklar samarbetet med
sina cirka 700 medlemmar genom ett 70-tal utbildningsdagar och närmare 15
distriktsträffar årligen.
Mediaslaget nästa morgon på Degernäs fina bana blev en fullträff för en av årets nya
medlemmar i föreningen, Lasse Hanson. Långtslående Lasse gick runt den 6 023 meter
långa banan på 79 slag brutto och vann på 68 netto. Ytterligare två man spelade under
eget handicap, tvåan Agne Jälevik och trean Bertil Guslén, båda 69. Gästklassen vanns av
Niklas Birgertz, 71, före Jonas Seleskog ,72.
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