Golfjournalisternas verksamhetsberättelse 2018-2019
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 2018-09-01 – 2019-08-31. Styrelsen har haft sex
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). Dessutom har föreningen arrangerat en resa till Åland och en resa till
Irland och Nordirland där bland annat sommarens British Open-bana Royal Portrush
besöktes. Föreningen har dessutom utsett Årets Golfklubb (Allerum) samt deltagit i
omröstningen av Årets Golfare (Pernilla Lindberg).

Medlemsutveckling: Under det gångna verksamhetsåret har föreningen haft en god
tillströmning av medlemmar efter sommaren vilket innebär att medlemsantalet ökar något
jämfört med året innan. Totalt har nu Sveriges Golfjournalister 101 medlemmar (+6) varav
tolv är hedersmedlemmar. Noterbart är också att flera yngre anslutit sig vilket är glädjande,
en sjunkande medelålder i en förening är alltid ett gott tecken.
Hemsida: Med Björn Hedman som ansvarig 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 med kontaktuppgifter.
Nyhetsbrev: Förre styrelseledamoten under många år och numera hedersmedlemmen Stig
Dahlén har fortsatt att producera tre nyhetsbrev med texter och bilder under
verksamhetsåret. En värdefull produktion av reportage från tävlingar och resor med mera
och ett bra sätt för föreningen att informera såväl inåt som utåt om verksamheten.
Nyhetsbreven skickas ut till medlemmar och andra i Golfsverige och går ut i pdf-format till
över 300 mottagare. Nyhetsbreven 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 7-8
oktober då Press-SM och Hemming Steens Minne (Lag-SM) anordnades i Kristianstad.
Mästare det här året blev Michael Broström på 84 slag följd av Sture Carlbom och Johan
Lindeberg 85. Segrade i hcp-klassen gjorde Sture Carlbom på 75 slag netto, tvåa respektive
trea PeO Karlström och Ulf Eneroth som även de landade på 75 slag netto. Hemming Steens
Minne (bästboll) vanns av duon Kenneth Jonasson och PeO Karlström 59, före Carsten Corp
och Ulf Eneroth 66 samt Ingemar Jansson och Sture Carlbom 68.
Upptakt Syd: Vårupptakten genomfördes som året innan som en kamp mellan Skånes
golfjournalister och övriga landet och avgjordes den här gången på PGA National i Bara den
10-11 april. Första dagen på Links Course vann Michael Broström på 39 poäng före Ola
Folkesson 38 och Ronny Larsson 37. Andra dagen på Lakes Course var det omvänd ordning i
täten med Ola Folkesson som segrare på 39 poäng före Broström på 36 och Kalle Lööw 35. I
lagtävlingen vann Skåne med siffrorna 262-252.
Östsvenska och Zachrissons Pokal: Totalt anslöt 25 deltagare till Östsvenska Mästerskapet
på Landeryd den 19:e maj. Vinnare blev nykomlingen i gänget Andreas Hansson på fina 70
slag netto. Pär Andersson och Jonathan Larsson kom tvåa respektive trea på 73 netto.
Något färre (20 st) följde med till Zachrisons Pokal på Vesterby den 20 maj, där Expressens
golfkrönikör Martin Hardenberger vann på 75 slag netto före Johan Larsson också 75 samt
Gunnar Walldén 76. I lagtävlingen blev det återigen Expressens lag som vann. I det vinnande
laget var det samma uppställning som året innan, Erik Södermark, Jonathan Larsson och
Johan Larsson.
Ålandskampen: Ålandskampen är ett utbyte mellan Sveriges Golfjournalister och Ålands GK
som varat i 35 år. 2019 spelade man Eckeröbanan första dagen eftersom Slottsbanan på
Ålands GK byggs om. Själva Ålandskampen avgjordes dag två på Kungsbanan med seger för
Åland som resultat, matchen slutade 158-127.
Irlandsresan: Med chartrad buss upp till Nordirland blev det ett golfäventyr av sällan skådat
slag. Inte mindre än åtta banor avverkades på sex dagar, fem links och tre parkbanor.
Höjdpunkten var årets British Open-bana Royal Portrush i delvis ny tappning. Två nya hål
som integrerats (hål 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. På resan i början av september 2018 deltog Michael Broström, Ola Axelsson,
Sture Carlbom, Martin Hardenberger, Johan Lindeberg, Håkan Wedin, Stig Dahlén och
Gunnar Walldén.

Årets Golfklubb: Golfjournalisterna har sedan 1978 utsett Årets Golfklubb och 2019 utsågs
skånska Allerum GK som den 40:e klubben i ordningen.
Motiveringen lyder som följer:
” Allerum GK är en klubb och en anläggning som fungerar i stor harmoni med platsen där den

ligger och med människorna som bor där. Från det enskilda spontana initiativ som innebar
att en lokal lantbrukare tillfälligt fick klippa ruffarna den heta och torra sommaren 2018 för
att därmed få mat till sina djur – till diverse lokala projekt där klubben samarbetar med
byalaget, skolan, kyrkan och idrottsföreningen.
Allerum GK har varit en aktiv pionjärklubb inom SGF:s jämställdhetsprojekt Vision 50/50, inte
minst genom sin kvinnliga ordförande Alison Dieden. 2018 arrangerade man framgångsrikt
en LETAS-tävling (nivån under damernas Europatour). 2019 har den uppgraderats till ”PGAchampionship” och målsättningen är att bli den tävling på svenska damtouren med högst
prispengar.
18-hålsbanan har även använts vid flera kval till Nordic League för herrar. Banan kan sättas
upp med tuffa flaggplaceringar men är anpassad för alla typer av golfare genom sex tees
från 48 till 63. Dessutom finns Parkbanan, nio hål Pay & Play med tee 45 och 52 och med par
36, samt en Äventyrsbana med sex hål för knattar.
Den stora ”Ladan” har genomgått en imponerande omvandling och blivit ett modernt och
funktionellt klubbhus. Restaurangen på andra våningen sticker ut med sin generösa takhöjd
på dryga fem meter. Med sitt stora lokala nätverk, med 1 400 medlemmar varav 95 procent
finns i närområdet och med 27 + 6 golfhål som passar såväl elit som nybörjare lever klubben
och anläggningen väl upp till sin stolta devis: Rum för alla – Allerum!
Därför har Golfjournalisterna utsett Allerum GK till Årets Golfklubb 2019.”.

Årets Golfare 2018: Medlemmarna i Sveriges Golfjournalister deltog som vanligt när Årets
Golfare i Sverige skulle röstas fram och Anna Nordqvist fick kliva ner från tronen för en
annan majorvinnare, nämligen Pernilla Lindberg.
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