Golfjournalisternas verksamhetsberättelse 2019-2020
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. Valberedningen har bestått av
Mats Olsson (sammankallande), Kjell Martinson och Göran Ohlsson.
Verksamhetsåret omfattar perioden 2019-09-01 – 2020-08-31 och har blivit ett speciellt år
på grund av Covid 19 som medfört stora begränsningar i verksamheten. Bland annat
tvingades föreningen ställa in alla evenemang under våren. Även den planerade resan till
Åland, med spel på nya Slottsbanan, fick ställas in. Innan Coronautbrottet kunde dock
föreningen mästerskap avgöras på Svartinge (singel) respektive Sollentuna (lag) i slutet av
september. Föreningen representerades också vid EM för golfspelande journalister i Graz,
Österrike i oktober 2019, där det blev en fjärdeplats.
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Förutom nämnda begränsningar har
styrelsen i övrigt följt den fastställda verksamhetsplanen. Det har inneburit fortsatt
marknadsföring av föreningens verksamhet genom hemsidan www.golfjournalisterna.se
som sköts av Björn Hedman, nyhetsbrevet med Stig Dahlén som ansvarig samt även via
facebook där Lars-Åke Linander och Patrik Larsson hanterat uppdateringarna. En hörnpelare
i föreningens verksamhet har också klarats av, nämligen uppgiften att utse Årets Golfklubb
som det här året blev Frösåker. Peppe Eng hanterade utdelandet av utmärkelsen till klubben
assisterad av Tord Westlund.
Medlemsutveckling: Under det gångna verksamhetsåret har föreningen inte haft samma
medlemsutveckling som tidigare. Betalningsviljan har sjunkit något och därmed antalet
medlemmar. Ett par nya medlemmar har dock tillkommit och föreningen har i dagsläget 92
medlemmar varav 12 är hedersmedlemmar. Det är en minskning med nio medlemmar
totalt.
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 föreningens verksamhet som då av förklarliga skäl varit mer begränsade än tidigare år.
På hemsidan finns också möjlighet att titta tillbaka på föreningens verksamhet tidigare år.
Här finns även information om föreningen och styrelsen med kontaktuppgifter.
Nyhetsbrev: Förre styrelseledamoten under många år och numera hedersmedlemmen Stig
Dahlén har på grund av Coronapandemin haft mindre material till sina nyhetsbrev under
våren. Första nyhetsbrevet kom dock ut som vanligt i mars där bland annat Årets Golfklubb
Frösåker presenterades . I början av augusti presenterades årets andra nyhetsbrev med
information om höstens mästerskap samt olika reportage mm. Till verksamhetsåret 2019-20
räknas också nyhetsbrev 3 som kom i oktober 2019 och där vinnarna i föreningens
mästerskap presenterades samt föreningens deltagande i Journalist-EM i Graz, Österrike.
Nyhetsbreven är ett bra sätt för föreningen att informera såväl inåt som utåt om

verksamheten. De 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.

Verksamhetsårets aktiviteter
Mästerskapet och Hemming Steens minne: Verksamhetsårets första aktivitet inträffade 2930 september då Hemming Steens Minne (Lag-SM) anordnades på Sollentuna GK och PressSM på Svartinge. Mästare på Svartinge det här året blev Tobias Sandén på 75 slag följd av
Mats Hallberg och Jonas Berg båda 76. Segrade i hcp-klassen gjorde Per Fischerström med
72 slag netto, tvåa respektive trea Jacob Sjölin 72 och Tobias Sandén 73. Hemming Steens
Minne (bästboll) vanns av duon Martin Hardenberger och Johan Larsson på 66 slag netto,
före Peter Ahnberg och Björn Hedman 67 samt Kenneth Jonasson och PeO Karlström även
de 67 (hcp).
Journalist-EM: Golfjournalisterna deltog som vanligt i EM för golfspelande journalister som
avgjordes på fina Murhof Golfklubb i Graz, Österrike den 8-10 oktober. Äventyret slutade
med en fjärdeplats efter Österrike, Tyskland och Italien. Marginalen till andraplatsen var
dock endast nio poäng över två dagars spel. Totalt deltog nio länder. Tävlingen avgörs med
poängbogey och reducerat handicap. Individuell segrare av runt 90 deltagare blev Ralf
Scheurer, Tyskland med 69 poäng. Bäst i Sverige var Mattias Sandberg på en individuell
tolfteplats med 61 poäng. Övriga svenska deltagare var (poäng inom parentes): 18. Sture
Carlbom (59), 21. Gunnar Walldén (57), 29. Björn Hedman (56), 38. Johan Lindeberg (54),
43. Peppe Eng (52), 46. Ulf Hellman (52), 57. Lars-Åke Linander (49), 59. Stig Dahlén (48) och
66. Kjell Martinson (46).
Årets Golfklubb: Golfjournalisterna har sedan 1978 utsett Årets Golfklubb och 2020 utsågs
Frösåker utanför Västerås som den 41:e klubben i ordningen.
Motiveringen lyder som följer:
” På väg till golfbanan kör du parallellt med den inbjudande linksbanan med nio böljande korthål. På
väg till rangen syns den välutvecklade studion där flera av Sveriges unga landslagsspelare brukar
träna. På väg till receptionen sneglar du in i den ofta välbesökta restaurangen, och på väg ut på
banan möter du alltid någon ur personalen på Frösåker som ger dig ett speltips eller bara ett glatt
hej. För är det något som kännetecknar Frösåker Golf & Country Club så är det just förmågan att
alltid vara på väg. På väg mot något bättre, på väg mot något nytt. Som när man började använda
återvunnet konstgräs för att torva bunkrarna på den omtyckta 18-hålsbanan. Ett miljövänligt projekt
som skulle ta sex år men som går i mål redan 2020, tre år för tidigt. Eller som när det byggdes ett
ridhus som också kan användas som utställningshall för upp till 600 personer. Klubbens pro driver
ett, av fyra europeiska, nationellt center för ett av världens största golfmärken (Titleist) och trots att
högteknologin står i centrum är givetvis medelhandikapparen välkommen att testa utrustning. Runt
90 procent av de spelare som besöker studion har över 15 i hcp. Inom kort kan de även dra nytta av
att rangen får tak och infravärme. Med golfen som huvudnummer erbjuder man 18 hål som håller för
tävlingar av högsta klass men där det ändå är lätt för alla att känna sig ganska bra på spelet. Och
när man dessutom bygger klart ett hotell under året tycker Föreningen Golfjournalisterna att det

2020 är rätt att utse Frösåker G&CC till årets golfklubb, för även om man fortsatt är på väg
någonstans känns det som att just i år har man kommit längst hittills”.

Årets Golfare 2018: Medlemmarna i Sveriges Golfjournalister deltog som vanligt när Årets
Golfare i Sverige skulle röstas fram och Pernilla Lindberg fick kliva ner från tronen för den
framgångsrike Skaftögolfaren Marcus Kinhult.
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