
Bolidens Golfklubb     Verksamhetsberättelse 2022 sida 1 

Verksamhetsberättelse Bolidens Golfklubb 2022 

 

Verksamhetsåret började med att Thomas Hashemi valdes till ny ordförande då Gunilla 

Johansson valt att avgå efter många hedervärda år. Gunilla tackas stort och innerligt 

av hela klubben för all tid, allt engagemang och all kunskap hon har bidragit med. 

Under verksamhetsåret har en tätare kontakt och utökad kommunikation med våra 

markägare inletts, och vi har stora förhoppningar om ett tydligare och djupare 

samarbete framöver. 

  

Säsongsstart 
 

I mitten av maj gick greenkeepern och styrelsen som vanligt den efterlängtade 

banvandringen som är starten på golfsäsongen. Vi får en bra uppfattning om hur 

vintern påverkat på banan, vad som kan och behöver göras under året och en föraning 

om när vi kan öppna upp för spel. 

 Maj var en månad med hyfsat väder så inga vadarstövlar på denna dag. 

Förhoppningarna om en tidig öppning av banan fanns. Greenkeeper Tomas Svahn 

visade vad som var tänkt i förbättringsväg och lite andra saker som skulle kunna göra 

vårt golfande trivsammare.  

Banan öppnade för spel den 10/6. Arbetsgrupperna hade fixat och donat med allt som 

behövdes för att öppna – fika, blommor och fint runt och i klubbhuset. 

 Tomas Svahn och hans medhjälpare Lars Lehtola hade fixat banan så fint att det inte 

kunde bli en bättre start på säsongen. Vi har även fått tag på en bollplockare till rangen, 

så nu behöver vi inte längre plocka bollarna manuellt i lika stor utsträckning.  

 
 
Problem med maskiner 
 

Juli som brukar vara högsäsong kantades dessvärre av ett antal problem. 

Ruffklipparen gick sönder bara någon vecka in på säsongen och efter att två olika 

ruffklippare beställts och inte levererats till oss var problemen dessvärre fortfarande 

inte lösta. Detta påverkar tyvärr även fairways, då vissa partier även där behöver 

ruffklipparen. Under tiden klipps ruffen med traktor och betesputs där det går att 

komma åt. Ruffen är dock lång, tjock och på sina ställen omöjlig att hitta bollen i. 

 
Tomas och Lars kämpade på med betesputs och vi kunde hålla banan öppen och 
spelbar. Lokal regel om försvunnen boll i ruffen infördes också. 

På grund av detta införde vi 50% rabatt på samtliga dags-greenfee fram till dess att 

ruffen kunde klippas till normalt skick igen. De som hade spelat mot full greenfee 

erbjöds en greenfeebiljett som kompensation.  
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Klipparen lagades och en ny köptes också in. Många medlemmar ställde upp och 

hjälpte till med att kratta och forsla bort allt långt gräs som låg på banan när den blev 

klippt. En stor eloge till er! 

  

Dessa problem gjorde att vi tyvärr hade betydligt färre greenfeegäster i år än vanligt, 

även efter att banan återställts till sitt normala fina skick i mitten av juli. 

 

Nästa bakslag, även det i mitten av juli, var det åskan som stod för. Både bollmaskinen 

och bevattningsdator slogs ut. Bollmaskinen kunde lagas med vissa justeringar och en 

ny bevattningsdator köptes in. Greenerna överlevde tack och lov.  

 

Banan 

 

En helrenovering av green på hål 1 inleddes, men på grund av ovanstående kom det 

att ta längre tid än planerat. Även här fanns vissa leveransproblem som försenade 

arbetet ytterligare. Hålet spelades med en provisorisk green betydligt kortare än vanligt 

och det har fungerat väl.  

Som vanligt har en del jobb gjorts på banan som spelarna kanske inte tänker på. Sly 

har röjts, det har rensats diken och fixats med bunkrar. Hål 2 och fått fairwayklippning 

före foregreen och Hål 6 har fått en ny röd tee på orginalplatsen – två saker som har 

efterfrågats länge.  

Greenbunkern på hål 8 har släntats av och kompletterats med konstgräs.  

Nya tydligare Tee-skyltar har kommit upp, något som uppskattats av både 

hemmaspelare och gäster.  

Rangen stängdes för året 11/9 och golfbanan en vecka senare. Disc-golfbanan hölls 

öppen en månad till med tydliga direktiv om att ej beträda banan vid frost.  

 

Discgolfbana 
 

Den 22 juli kunde vi öppna en ny begivenhet som några av våra eldsjälar rott i hamn.  

En 18-håls discgolfbana på vår ordinarie golfbana. Den kommer att samexistera hos 

oss med tydliga regler och har en stor potential att växa. Tävlingar har redan 

genomförts med gott omdöme från deltagare. Tomas B och Simon N med fler har gjort 

ett fantastiskt arbete med detta och vidare utveckling följer.  

En lokal regel har införts om korg hamnar i vägen för golfspelare och tydliga 

säkerhetsföreskrifter finns.  
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Styrelsen 
Styrelsen har haft möten ca en gång i månaden fysiskt och på distans. 

 

Medlemmar 
 

Lokala medlemmar 120 

Distans medlemmar 114 

Totalt 234 medlemmar fördelat på 188 män och 46 kvinnor  

En minskning med totalt 10 sedan förra året. Noterbart är att lokala medlemmar 

ökade och distansmedlemmarna minskade i antal. 

 

Aktiviteter 

 

Årets krångel med banan har dock inte stoppat spelarna från att delta i våra tävlingar 

och andra påhitt. Tisdagsgolfen som vanligt mycket populär, även om vi har sett ett 

minskat deltagande på övriga tävlingar och aktiviteter. I år var vi åter igen med i Tre 

banor, samarbetet mellan Boliden, Norsjö och Arvidsjaur som vi avstått under Covid-

åren.  

Förutom tidigare nämnda Tisdagsgolfen har det ordnats  

- Midsommargolf 

- Avslutningstävling för barnen i golfskolan 

- Flaggolf 

- Snörgolf 

- Regnbågsgolf 

- Klubbmästerskap 

- Norsjökampen 

- Scrambletävling mot Discgolfarna 

- High 6 

- Ess & Joker  

- Mästarnas mästare 

Klubbmästare herrar 2023 Christer Nyström 

Klubbmästare damer 2023 Patchar Nygren 

Mästarnas mästare 2023 Janne Mäkitalo 

Som vanligt har även några av våra medlemmar medverkat i många tävlingar runt om 

i landet också med flera fina resultat. Vi är stolta över er!  

Nu i sommar fick vi dessutom åter möjlighet att träffas på Bolidendagen med alla dess 

aktiviteter runt vår vackra Sidtjärn. Vi ställde upp en utslagsplats vid vattnet och 

flytbollar och en ring ute i vattnet, där fick alla intresserade pröva på att slå tre bollar 

för att träffa denna ring, det var inte så lätt. Dessa som klarade denna uppgift fick delta 

i en utlottning av en golfkurs nu i vår. Vinnaren blev kommunalråd Lorents Burman. 
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Kurser 
 

Tomas B, Stefan M, Anders V och Simon N har som vanligt introducerat nya 

golfspelare under glada former för Gröna kortet. Många av dessa hoppas vi stannar 

hos oss.  

Barnens golfskola som återkommer årligen var även i år mycket uppskattat. Mycket 

beröm får Tomas B för sitt leksamma sätt blandat med ett lärande om vad golf handlar 

om. 

 

Till sist 
 

Jag har till sist inget annat val än att lyfta fram våra fantastiska banarbetare Tomas 

och Lars som fått banan att bli njutbar och alla grupper som i ur och skur ställer upp i 

olika konstellationer för att få golfbanan att vara i skick och fungera. Ni är ovärderliga! 

Sponsorerna är viktiga för en liten klubb som vår så de förtjänar också en stor eloge. 

Vi är oerhört tacksamma för er alla.  

Det som gör vår klubb en otroligt rolig klubb att vara medlem i är ni alla medlemmar 

som bygger klubben tillsammans, och vi ser fram emot ännu ett nytt år i Bolidens GK. 

 

 

 

 

 

Boliden 2023.03.13 

Thomas Hashemi, Ordförande 
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