Verksamhetsberättelse för Örebro City Golf & Country Club 2021
Inledning
2021 blev återigen ett framgångsrikt år trots pandemin! I spåren av pandemin har vi upplevt en
mycket stark efterfrågan på̊ fysisk aktivitet och social samvaro utomhus. Mycket glädjande kan vi
konstatera ett stort inflöde av juniorer och ungdomar.
Långsiktiga målsättningar 2022-2025 enligt beslut från höstårsmötet 2020:
- Medlemmarna är stolta och pratar väl om klubben.
- Vi driver verksamheten med fokus på långsiktig hållbarhet.
- Medlemmarna tycker att spelet flyter bra.
- Medlemmarna är nöjda med tillgängligheten av attraktiva starttider.
- Medlemmarna tycker att våra banor är fina och välskötta.
- Vi har en attraktiv golfverksamhet.
- Öka antalet kvinnliga medlemmar med 25 st varje år.
- Vi behåller 8 av 10 nybörjare som medlemmar.
- Vi har en bred barn- och ungdomsverksamhet med 220 deltagare varav minst 75 flickor.
- Vi har en jämn könsfördelning (60-40 %) i vår styrelse, valberedning, ideella ledare och funktionärer
liksom bland våra medarbetare.

Medlemmar
Medlemsspelet minskade med ca 8 000 ronder under 2021 jämfört med 2020 på grund av klubbens
medlemstak, fler bokade tider för tävlingar samt att restriktionerna för tävling släpptes 1 juni.
Antalet medlemmar i september 2021 var 3719 st aktiva, motsvarande siffra 2020 var 3596.
Ökning av juniorer med ca 80 st.

Styrelsen
Styrelsens ordförande och ledamöter för Örebro City Golf AB, tillika de som höstårsmötet valt till
Örebro City Golf & Country Club har bestått av: Carola Lilja, ordförande, Mats Johansson, vice
ordförande,
ledamöter; Rolf Göransson, Annika Kronwall, Sofia Lindén, Eva Palmér och Urban Pettersson.
Valberedningen: Thord Andersson, sammankallande, Annika Rosdahl och Ulf Marcusson.
Klubbens revisorer: Jonas Bergström, auktoriserad revisor och Anders Lindkvist.
Styrelsen har träffats 11 gånger under året. Vi har haft 2 medlemsmöten, vårårsmöte och
höstårsmöte. Under året har vi haft ett AU med fokus på arbetet runt Covid-19 som har bestått av
ordförande, vice ordförande och klubbchefen för att snabbt kunna agera och ta beslut utifrån de
förutsättningar som regeringen, FHM eller SGF har gett oss med anledning av pandemin.

Golfverksamhet - Bättre golf för alla – hela livet
Förstärkning tränarstaben
Tränarstaben har förstärkts med en ny tränare, Viktor Williamson, qualified trainee. V Williamson är
fostrad på klubben, har flera år bakom sig som tävlingsspelare och satsar nu på sin tränarkarriär med
bland annat studier på HTU (PGA:s tränarutbildning). Han kommer först och främst att verka mot
juniorverksamheten, men även i konceptet Bättre golf för alla med medlemsträningar.
Medlemsträningar
Under våren lättade restriktionerna en aning och gruppträningar i begränsad omfattning tilläts för
alla åldersgrupper utomhus. Medlemmarna erbjöds en rad medlemsaktiviteter med
platsbegränsning, till exempel Kick off-träningar för män och kvinnor, olika tematräningar t ex driver
och närspel, spel-, senior- och drop in-pass.
Tre nyheter lanserades under våren och försommaren, drop in-träning för kvinnor på torsdagar och
för män på tisdagar samt seniorträningspass under dagtid. Utöver aktivitetsprogrammet Bättre golf
för alla, erbjöds gruppträning och individuell träning.
Nybörjare
I vanlig ordning erbjöds nybörjarpaket där HIO-medlemskap, praktisk utbildning och
teorikurs/banvandring ingår. Det arrangerades även anpassade gröna kortet-kurser för barn 9–12 år
där Gustavsvikskortet ingår.
Under säsongen 2021 har klubben utbildat ca:
185 nybörjare i grupp, privat och via sponsorupplägg, något färre än fjolårets toppnotering med 210
nybörjare. 22 av dessa i golfskola för barn 9 till 12 år. 80 deltagare varav majoriteten är pojkar. Fler
kvinnor 22+ än vanligt började spela golf: 52 kvinnliga deltagare gick nybörjarutbildning under året.
Faddergolfen fortsätter vara ett viktigt komplement till nybörjarutbildningarna. Ett engagerat
fadderteam har arrangerat en regelvandring på banan samt en informationskväll om klubbens övriga
föreningsaktiviteter. Något färre har sökt sig till faddergolfen i år, troligtvis beror detta på att
juniorerna oftare söker sig till egna kompiskonstellationer.
Noteras kan att vi behåller cirka 68% av fjolårets nybörjare.

Verksamheten i sektionerna
Den operativa idrottsverksamheten var organiserad i sektioner som leddes av en ordförande.
Sektionernas uppdrag utgick från höstårsmötets beslut om strategier och verksamhetsplan och
fastställdes av styrelsen. Arbetsformerna var olika och de hade dessutom olika organisationer för att
genomföra sitt arbete.

Sektioner 2021
- Dam

- Herr
- Senior
- Tävling
- Regel och handicap
- Junior- och elit

Damsektionen
Sektionen är styrelsens förlängda arm till klubbens kvinnliga medlemmar och arbetar för att alla
kvinnor ska utvecklas inom golfen genom träning, tävling och andra gemensamma aktiviteter.
I Damsektionen 2021 ingick Eva Palmér, Ingvor Svensson, Ulrika Wenell, Carina Frisk, Alva Klasson,
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Jenni Sterner och Annika Kronwall, ordförande. Under 2021 hade vi ett fysiskt möte och ett digitalt
möte. Vårupptakten ställdes in pga. rådande Covid-restriktioner, men när säsongen inleddes kunde
det ändå genomföras ett antal aktiviteter riktade till klubbens kvinnliga medlemmar.
Damgolfens tisdagstävlingar genomfördes med Carina Frisk som coach och deltagandet var i
genomsnitt 22 kvinnor. Till sin hjälp hade Carina en nystartad projektgrupp om cirka 10 kvinnor som
hjälptes åt att genomföra damgolftävlingarna.
LT-Cup anordnades med Ulrika Wenell som coach och där tävlade 34 kvinnor i match-spel som
avgjordes den 19 september med Anne-Brith Andersson som segrare.
She Masters light, dvs She Masters utan avslutningsfest, genomfördes i strålande väder med Eva
Palmér som ledare och där ca 100 kvinnor deltog.
Den ”hemliga resan” för damer, som Helena Uddmyr, Anna-Carin Lundvall, Berit Källman och Birgitta
Westberg arrangerade, bjöd på en mycket trevlig dag på Vingåkers GK som avslutades med middag
och stort prisbord. 30 damer medverkade under dagen.
En positiv nyhet från säsongens nybörjarutbildningar var att hela 57 kvinnor, fem juniorer och
resterande kvinnor 22 år och uppåt, valde att börja spela golf på klubben.
Under våren och försommaren, arrangerade tränarna välbesökta och fullbelagda drop in-träningar
för kvinnliga golfare varje tisdag och en riktad kick off-träningsdag i maj, även den fullbokad.
Extra damklass på våra klubbtävlingar genomfördes även denna säsong, ett inslag med ambitionen
att få fler kvinnor att tävla.

Herrsektionen
Sektionen har under året haft 3 gemensamma möten med syfte att utveckla herrverksamheten på
klubben. Medlemmarna i sektionen: Jenni Sterner, Per Magnusson, Fredrik Berggren, Anders
Axelsson, Lars Kristoffersson, Henrik Gerhardsson och ordförande Urban Pettersson.
Även herrgolfen fick ändra sina planer och anpassa verksamheten efter pandemin. Tävlingsförbudet
hävdes första juni och då drog herrgolfarna i Mosjö och Gustavsvik igång. Per Magnusson ansvarade
som vanligt för Mosjö herrgolf och Anders Axelsson och Lars Kristoffersson tog hand om
Gustavsviksgolfen.
På Gustavsvik spelades under sommaren och hösten 15 deltävlingar med totalt 676 deltagare,
vinnare av OoM blev Ronnie Foo som även vann herrfinalen.
En glad nyhet var att gamla ”Sommarcupen” återupplivades, det är en cup i matchspel som spelades i
2 klasser med 48 deltagare i varje klass. Vinnare i A-klassen blev Kenneth Nilsson och i B klassen vann
Phanuphat Pragomtang.
På Mosjö spelades 16 deltävlingar med totalt 606 starter, här vanns A-klassen av Fredrik Berggren
och B-klassen av Henrik Lernvik. Även Mosjö kör sedan många år matchspelet Arne Willerman cup.
40 startande i gruppspel med 8 grupper om 5, där de två bästa från varje grupp gick vidare till
cupspel. Totalsegrare i AW cup blev Daniel Axelström (fd Andersson).
Rejdar Cup spelades också under hösten. De båda herrgolfverksamheternas tradition att göra upp
om äran resulterade i ett oavgjort resultat 15-15, vilket medförde att G-vik behöll Reidar trofén.
Matchen spelades på Gustavsviksbanan.

Seniorsektionen
Ledamöter i seniorsektionen: Leif Edström samordnare Gustavsviksbanan, Christer Johansson
samordnare Mosjöbanan. Rose-Marie Silfverin och Maja Odelholm lagledare Dam 6:an. Ingvor
Svensson och Eva-Maj Borg lagledare Distriktsserien. Bo Karlström och Roland Svärd lagledare H80.

3 (7)

Lars B Andersson, Christer Svensson och Leif Erlandsson lagledare H75. Stefan Rehnberg, Björn
Reineborg, Åke M Jansson och Lars Kristoffersson lagledare H65.
Sören Rudin, och Bertil Sundqvist har varit tävlingsansvariga för Måndagsgolfen och Christer
Svensson har skött Order of Merit redovisningen. Ingvor Svensson var ansvarig för seniorresan.
1 juni släppte pandemirestriktionerna och seriespelet kunde dra igång, trots försenad start
genomfördes alla omgångar. 14 serielag har under året engagerat ett hundratal olika spelare.
De resultat som sticker ut främst är serieseger i H 65 div 2 norra och H 65 div 3 västra, förnämligt
coachade av Åke M Jansson respektive Lars Kristoffersson. Uppflyttning väntar. Ytterligare en
serieseger svarade Gustavsvik lag 1 för, när Ingvor Svensson ledde sitt lag till vinst i Distriktsserien.
Nästan ända fram nådde Mosjölaget i Dam 6an som segrade i sin grupp och fick möta Askersund som
dock blev för svåra i finalspelet. En fin andraplats för Rose-Marie Silfverins lag.
7 juni blev årets start för måndagsgolfen och genomfördes på båda banorna med gemensam Order
of Merit. Endast 13 speltillfällen, vilket gjorde att deltagarantalet minskade gentemot tidigare år.
Totalt har det gjorts 586 starter av 88 deltagare, varav 23 damer. Totalsegrare för året blev Stefan
Rehnberg på 124 p före Bertil Sundqvist 115 och Owe Broström på 111 p. Slutspelet i samband med
seniorresan med 49 startande vanns av Lars-Åke Sjöholm på 58 slag.
Den 14 september anordnades den s k Hemliga Resan för klubbens seniorer. Den kombinerades med
Måndagsgolfens avslutningstävling. Resan till Köpings GK lockade ett stort antal deltagare och 49 st
äntrade bussen. Reseledare var även i år Ingvor Svensson med assistans av Annika Kronwall, Bertil
Sundqvist, Sören Rudin och Christer Svensson.
2020/21 startade vintertouren direkt efter Oktobertouren och spelades fram till att 18 hålsbanorna
öppnade. Spel, måndagar och torsdagar på korthålsbanan, 2 varv. Sammanlagt deltog 30 spelare
varav 8 damer. Det blev en rekordsäsong, tillsammans gjordes 841 starter fördelat över 33
tävlingsomgångar med i snitt 25 deltagare. Slutsegrare i OoM blev Curt Axelsson. Närmast placerade
var Thomas Olsson och Kjell-Åke Backman. Bästa dam blev Barbro Olsson. Sammanhållande
tävlingsledare var Stefan Rehnberg och Lennart Bergqvist.

Tävlingssektionen
På grund av pandemin fick flera av de planerade tävlingarna såsom Kristi Himmelfärdsgolfen, T-par
och Teen Tour Future ställdas in även denna säsong. Detta gällde även damgolfen, herrgolfen och
måndagsgolfen samt seniorernas seriespel. Dessutom valde klubben att avstå SM-arrangemanget i
början av juli på grund av det osäkra läget med pandemin och dess restriktioner.
Semestergolfveckan
Återigen blir semestergolfveckan i slutet av juli den stora tävlingshändelsen för klubbens
medlemmar. Personal, tävlingsledning och funktionärer var väl inarbetade i att arrangera tävling med
särskilda restriktioner och veckan flyter på bra. Det var löpande start alla dagar och tävlingarna var
mycket välfyllda – trots sparsamt med kringarrangemang för att undvika folksamlingar. Totalt deltog
1165 startande, nästan lika många som på fjolårets rekordvecka med 1182 starter.
Greppet med valfri tee på alla tävlingar har testats men vi erfar att det inte är optimalt utifrån ett
säkerhetsperspektiv i spelformen scramble. Lite för många chansar med farliga utslag från tee 40, en
lärdom vi tar med oss inför framtida planering. De populäraste tävlingarna är i vanlig ordning
scrambletävlingarna. I år avslutades tävlingsveckan med en riktig trestegsraket i scramble; tvåmanna
på torsdag, tremanna på fredag och Texas scramble på lördag.
Nytt säsongsrekord när Golfresan on Tour arrangerade tävling på Mosjö. 152 startande deltog.
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Under augusti spelades KM och kategori-KM. Kategori-KM lockade i år 82 tävlanden och konceptet
med en dag på Mosjö och en dag på Gustavsvik är omtyckt. Kategori-KM var först ut 14-15 augusti
och resultatlistan:
D upp till 59: Kirsi Ronquist
D60: Eva Lindberg
H upp till 29: Pontus Nord
H30 Olof Landberg
H40 Per-Anders Ivarsson
H50 Nigel Bradford
H60 Thomas Georgsson
H70 Ronnie Foo
Den 29 augusti spelades Stora KM i dam- och herrklass över 36 hål på Mosjö och i år blev striden på
herrsidan särskilt spännande då Jakob Johansson vann över Anton Moström i särspel. På Damsidan
vann Eva Lindberg.
Den traditionella JMI-tävling arrangerades i augusti på klubben. 69 elitjuniorer från hela Sverige kom
till start.
Under september och oktober arrangerades en rad avslutningstävlingar för de olika sektionerna. Det
genomfördes även en höstavslutningstävling på Gustavsviksbanan samt Oktobertourens sex
tävlingar.
Ligma Tour ställdes i år in då andra herrelittävlingar genomfördes på samma speldatum. Ansvarig för
tävlingsverksamheten har även detta år varit Leif Gustafsson.

Junior- och elitsektionen
Junior- och elitsektionen har bestått av Mats Johansson ordförande, Dennis Jacobsson, Tess Lindén,
Evelina Carrevik, Jennie Sterner samt klubbens tränare Martin Sterner, Michaell Lundström och
Viktor Willamson. Under hösten tillkom Johan Norström samt Mattias Djerf.
Träningsverksamheten
2021 blev precis som 2020, ett speciellt år och påverkade verksamheten, men träningsverksamheten
kunde i princip obehindrat fortgå fram till den nya träningssäsongens start v 46.
Breddgrupperna startade sin träning i februari (v9) och tränade till oktober, dock med ett
sommaruppehåll, förutom TP och utvecklingsteamen som hade organiserad träning hela året, novokt. Tp-spelarna har också organiserad fysträning som en del av sitt träningsprogram. Fys- tränare,
Roger Eliasson. (TP står för ”Tävling och prestation”.)
Under 2021 har Viktor Williamson varit huvudansvarig för Golfkul. Till sin hjälp har han haft äldre
juniorer.
Efter förra årets rekord i antalet juniorer som varit delaktiga i verksamheten, så blev det ännu fler
2021. Totalt har 185 barn deltagit i den omfattande träningsverksamheten under året. Av dessa är 46
flickor = 25%. Det har genomförts många breddaktiviteter under året, t ex. ”prova på golf” under
påsklovet, juliläger, kick off-träning i augusti, 3 fullbokade gröna kortet-kurser för barn 9-12 år mm.
Alla dessa aktiviteter har bidragit till ett ökat inflöde av barn i verksamheten och fler ”fastnar” i den
kontinuerliga träningsverksamheten. Golfkulverksamheten har dessutom fått ett rejält uppsving med
fulla grupper under både termin 2 och 3, 50 deltagare totalt.
Det traditionsenliga försäsongslägret blev detta år på hemmaplan med Viktor Williamson och Emil
Skeneby som ledare. Totalt deltog 42 barn (fullbelagt) i det traditionsenliga sommarlägret under
första skollovsveckan. 27 barn var med breddgruppen på Gustavsvik och 15 barn i golfkulgruppen på
Mosjö. Det fina deltagarantalet gjorde att vi erhöll maximalt lägerbidrag från SGF. I samband med
lägret var det också kval till Teen Cup även där ett deltagarrekord.
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Två av våra juniorer har under hösten 2021 börjat på collegeutbildningar i USA, nämligen Martin
Hyvärinen och Ida Hansen, som därigenom satsar ännu mer på att gå framåt i sitt golfande.
Tävlingar
Individuellt: Teen Tour: Örebro City G&CC har varit representerat på First, Future och Elitnivån på
Teen Tour under säsongen. Extra glädjande att flera av våra yngre juniorer vågat ta steget upp och
VÅGAR tävla på Teen Tour First. Flera topptioplaceringar under tävlingssäsongen och särskilt kan vi
uppmärksamma att i OoM för Teen Tour First vann Elliot Valser killklassen och Linnea Gustafsson
blev tvåa i flickklassen.
I samband med Teen Tour First har det även arrangerats en alternativ tävling kallad Golfäventyret
cup för våra mest gröna juniorer och deras föräldrar.
JMI: Många har även tävlat på JMI – Junior Masters Invitational under året. Totalsegrare blev vår
Viktor Nordwall som fick ett wildcard in i finalen. Det är första gången som vår klubb har en
slutsegrare i den touren! Grattis Viktor!
MoreGolf Mastercard Tour/Nordic Golf League: Tävlat under säsongen har Anton Moström, Jesper
Karlsson och Viktor Nordwall. Dessa tre tog sig också vidare till slutkvalet inför nästa säsong.
Lag: Vi har under 2021 fortsatt den satsning vi gjort på träning och teambuilding kring JSM-laget, och
de som är ansvariga ledare och coacher för detta är Emil Skeneby och Viktor Williamsson. I år blev vi
tyvärr utslagna i andra omgången i särspel.
I det nationella seriespelet lyckades damlaget avancera upp till div 1 med Josefine Sundh som ny
coach. Herrlaget bevakade sin plats i div 1.

Golfanläggningarna och fastigheter
Speltrycket har fortsatt varit hård på klubbens banor under året vilket skapat stora utmaningar för
personalen med banskötseln.

Gustavsviks anläggningen
Problemet med bollar som slagits över nätet på rangen mot klubbens grannar fortsatte under våren.
Efter att vi höjt nätet med ytterligare 5 meter samt monterat avskiljare mellan utslagsplatserna har
problemen upphört.
Nya golfbilsgarage har färdigställts, väg och personalparkering iordningsställts.
Nya tee 17 öppnades under sommaren samt bunkrar har renoverats på hålet med ny botten och
sand.
Planering för nya hål 6 och kommunens byggplaner för ”Tamarinden” fortsätter. Upphandling av
entreprenad för ombyggnaden av hål 6 och 8 samt putting green pågår.
Problem med nya greenerna (2, 12 och 13), felsökning pågår och en ombyggnad av green 12 behöver
sannolikt genomföras kommande år (2022)
Personutrymmet i verkstan har fått ny ventilation
Automatiskt bollplockningssystem inhandlat och skall tas i drift våren 2022

Mosjö anläggningen
Vi flyttade en av kemtoaletterna till ny plats, mellan 6:e och 14:e green.
Arbetet med Masterplanen fortsätter med detaljstudier.
Tittar på en uppdatering/ utbyte av bevattningen och vattenmagasin.
Fastighet:
Målat övre delen, söder, fasaden klubbhuset och monterat hängrännor.
Målat om i klubbhuset, bytt undertak o ny belysning, nytt undertak nedre slagrampen och ny
belysning, nya heltäckningsmattor. Skapat 2 nya studios med 2st Trackman.
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Tack!
Många har velat hjälpa till att driva klubben framåt, och vi riktar ett stort tack till alla – funktionärer,
medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som lägger mycket energi och engagemang i
golfklubbens verksamhet. Nu ser vi fram emot nästa år då vi ska arrangera fler tävlingar, träningar
och påbörja ombyggnationen på Mosjö.
Styrelsen för Örebro City Golf & Country Club
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