Golfjournalisternas verksamhetsberättelse 2021–2022
Styrelsen har bestått av Gunnar Walldén (ordförande), Peppe Eng (vice ordförande), Patrik Larson
(sekreterare), PeO Karlström (kassör) samt ledamöterna Michael Broström, Mats Hallberg och Björn
Hedman.
Revisorer har varit Agne Jälevik och Stefan Bratt. Valberedningen har bestått av Göran Olsson
(sammankallande), Kjell Martinson och Mats Olsson.
Verksamhetsåret som omfattar perioden 2021-09-01 – 2022-08-31 blev året då vi lämnade pandemin
bakom oss och kunde genomföra alla våra aktiviteter och tävlingar. Mästerskapet och Hemming Stens
Minne avgjordes på Vallda respektive Hills. Den i ett par år uppskjutna vårupptakten på Torekov och
Bjäre GK kunde äntligen genomföras, även om spelet på Bjäre till stor del ställdes in på grund av regn
och hårda vindar. En studieresa till Skaftö GK genomfördes och höstens mästerskap som tidigarelagts,
avgjordes på Hagge och Säter i Dalarna.
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret och har följt den fastställda
verksamhetsplanen. Det har inneburit fortsatt marknadsföring av verksamheten genom hemsidan
www.golfjournalisterna.se som sköts av Björn Hedman, Golfjournalisten med Stig Dahlén som
ansvarig redaktör samt även via Facebook där Lars-Åke Linander och Patrik Larson hanterat
uppdateringarna.
En hörnpelare i föreningens verksamhet har också klarats av, nämligen uppgiften att utse Årets
Golfklubb som det här året blev Hagge GK. Patrik Larson representerade föreningen vid
Golfförbundets årsstämma i Stockholm där utmärkelsen delades ut till klubben. I slutet av
verksamhetsåret togs också beslutet att ställa in föreningens deltagande vid Journalist-EM i Prag.
Anledningen var bristande intresse och därmed för få deltagare i laget.
Medlemsutveckling: Under det gångna verksamhetsåret har föreningen haft en relativt stabil
medlemsutveckling utan större omsättning i totalen. Föreningen har i dagsläget 98 medlemmar varav
12 är hedersmedlemmar. Det är en ökning med fyra medlemmar totalt under verksamhetsåret.
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 och även goda möjligheter att titta tillbaka på föreningens verksamhet
tidigare år. Inte minst de olika resor och arrangemang som genomförts. Här finns även information
om föreningen och styrelsen med kontaktuppgifter.
Golfjournalisten: Det tidigare nyhetsbrevet går som bekant numera under namnet Golfjournalisten.
Förre styrelseledamoten under många år och numera hedersmedlemmen Stig Dahlén, har förtjänstfullt
levererat tre intressanta och välredigerade nummer av nättidningen med hjälp av olika skribenter.
Första numret kom ut som vanligt i oktober med bland annat utförliga reportage från Press-SM på
Vallda och Hemming Stens minne (lag-SM) på Hills och det därpå följande årsmötet. I april kom det
första numret innevarande år och då presenterades bland annat Årets Golfklubb Hagge GK. I det
numret fick vi också veta mer om utvecklingen inom TV-golfen i ett reportage av kommentatorn och
styrelsemedlemmen Mats Hallberg. Nästa nummer av Golfjournalisten sändes ut i början av juli och
där fanns bland annat reportage från klädtillverkaren Abacus, Mats Hallberg berättade om sina
erfarenheter från The Open och dessutom rapporter från vårupptakten och studieresan till Skaftö. I
varje nummer skriver föreningens ordförande en krönika.
Golfjournalisten informerar såväl inåt som utåt om verksamheten och skickas ut till medlemmar och
andra i Golfsverige i pdf-format. Närmare 400 mottagare finns på sändlistan och alla utskick 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 Stens minne 2021: Verksamhetsårets första aktivitet inträffade 29–30
september 2021 då Hemming Stens Minne (Lag-SM) anordnades på Hills GK och Press-SM.
på Vallda. Mästare på Vallda blev Joel Sjöholm som också satte ett nytt lägsta rekord för tävlingen
med 66 slag brutto. Tvåa kom Mats Hallberg på 72 brutto.
Segrade i hcp-klassen gjorde Leif Larsson på 71 slag netto före Patrik Larson 72. Hemming Stens
Minne (bästboll, poängbogey) vanns av styrelsens ordförande Lars-Åke Linander och sekreterare
Gunnar Walldén på 46 poäng. Tvåa kom Torvald Brynggård och Leif Larsson på 40 poäng.
Vårupptakt i Skåne: I april genomfördes äntligen den i två år uppskjutna vårupptakten till Torekov
och Bjäre GK i Skåne. Det hela stördes dock av riktigt uselt vårväder. Starka vindar medförde att
kampen mellan Skåne och övriga landet fick spelas på Torekov i stället för Bjäre som planerat. Skåne
ledda av kapten Björn Hedman vann som väntat över övriga landet med kapten Patrik Larson.
Siffrorna blev 761 slag mot 798. Komfortabelt med andra ord. Individuellt lyckades Skånes Mats
Rodenstam bäst med 68 slag netto. Övrigas Michael Broström tvåa med 69 slag.
Studieresa till Skaftö: Den 4–6 juli genomfördes en studieresa till Skaftö GK med spel på två banor.
Första dagen Holma Stångenäs där Ulf Eneroth vann på 37 poäng före Kjell Martinson 35. Förutom
spel på Skaftö GK dag två fick deltagarna en ingående beskrivning av LET-tävlingen Skaftö Open
levererad av Mr Skaftö Reine Patriksson. Tävlingen som också spelades som poängbogey vanns av
Lars-Åke Linander på 38 pinnar före Gunnar Walldén 37.
Mästerskapet och Hemming Stens minne 2022: Verksamhetsårets sista aktivitet blev mästerskapet
2022 eftersom föreningen tvingades skifta tidpunkt med Zachrissons Pokal och Östsvenska
Mästerskapet. Som en hyllning till vår bortgångne medlem Göran Zachrisson ville föreningen spela
tävlingen på hans gamla klubb Djursholm och då blev tidpunkten september. Press-SM och par-SM
flyttades därför det här året till augusti istället. De två tävlingarna avgjordes i Dalarna. Press-SM på
Hagge (Årets Golfklubb) och Hemming Stens Minne på Säters GK.
Mästare på 82 slag brutto blev Mathias Brännholm strax före Mattias Sandberg 83. Per Andersson
vann nettoklassen på 71 slag netto med PeO Karlström som tvåa på 73 slag.
Hemming Stens Minne spelades på Säters GK där Lars-Åke Linander segrade tillsammans med Stig
Dahlén på 38 poäng före Per Andersson och Johan Larsson 37. Linander försvarade därmed titeln som
parmästare med ny partner.
Årets Golfklubb: Golfjournalisterna har sedan 1978 utsett Årets Golfklubb och 2022 utsågs Hagge
GK i Dalarna som den 43:e klubben i ordningen.
Motiveringen lyder som följer:
”Glädje, gemenskap och kvalité är Hagge Golfklubbs ledord. På denna snart 60-åriga klubb, mellan
Ludvika och Smedjebacken, blir man alltid sedd. Alla hejar på alla och många vittnar just om det
varma och personliga bemötandet. Två år i rad har klubben funnits i topp i flera kategorier i
Golfhäftets årliga utvärdering och restaurangen nämns ofta som en favorit av gästerna. Stolthet
kännetecknar en medlem i Hagge GK och den ideella kraften går som en röd tråd genom hela klubbens
verksamhet. Sedan 2010 finns en fast anställd pro som prioriterar utveckling av ungdomssidan. Cirka
100 ungdomar och juniorer är i träning året om. Populära Golfskolan, med närmare 80 deltagare
veckan före midsommar, är en viktig källa till nyrekrytering. Hagge Open har arrangerats i över 40 år
och sedan tre år genomförs även Hagge Open damer samma helg. Naturligtvis är prisborden lika stora
för herroch damklassen. Golfveckan är ett annat populärt inslag i klubbens verksamhet. Den lockar
över 1 000 deltagare och inleds alltid med en välgörenhetstävling i samarbete med Lions, där
behållningen oavkortat går till cancerforskning. Sedan 2017 har klubben gått från att förvalta till att
utveckla sin anläggning. Som exempel kan nämnas: två nybyggda stugor, restaurangen utbyggd och
renoverad både in- och utvändigt, fler platser för besökare med campingfordon, padelbanor,

golfstudio, vissa hål har ändrats och i år ska rangen moderniseras.Försäljning av 13 tomter och god
ekonomi under årtionden borgar för denna satsning. Målet är att Hagge GK ska vara en levande
anläggning året om. Hagge GK andas välkomnande och klubbmärket med dess slogan ger en god och
sammanfattande bild: ”Hagge GK – mitt andra hem”. Därför utser Föreningen Golfjournalisterna
Hagge GK till Årets Golfklubb 2022.”

Årets Golfare 2021: Medlemmarna i Sveriges Golfjournalister deltog som vanligt när Årets Golfare i
Sverige skulle röstas fram och Madelene Sagström fick lämna plats för majorvinnaren Anna
Nordqvist som fick utmärkelsen för tredje gången. Segern i Womens British Open avgjorde och Anna
deltog också framgångsrikt i Solheim Cup som Europa vann.
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