
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 
Den 4 februari bildas Snöå Golfklubb och ett gäng 

entusiaster bestående av Alf Nilsson, Göran Olsson, 

Ruben Sterner, Mats Danielsson, Jonas Ekström och 

Göran Lenander hade det första året 24 protokollförda 

sammanträden, vilket lite visar vilket jättejobb som 

lades ner på att vi i Vansbro kommun skulle få till en 

golfbana! Den 27 september blir klubben medlem i 

Svenska Golfförbundet och den 17 oktober  tas det 

första spadtaget på den nya golfbanan. 

79  medlemmar. 

 

1991 
Vi får tillstånd att ta vatten ur Snöån och en datorstyrd 

bevattningsanläggning installeras. 

Den 17 september (11 månader efter första spadtaget) var 

det dags för slutbesiktning av banan.  Anders Larsson 

börjar som instruktör. 

141 medlemmar. 

 
1992 
Den 6 juni öppnar de första nio hålen för spel och den 8 

augusti är det dags för de resterande 9 hålen att öppnas. 

Bo Johansson anställs som greenkeeper. 

204 medlemmar. 

 
1993 
5-6 juni har vi stor invigningsfest och gästas av bland 

andra Sven Tumba. Expressens golfbanetest säger 

”Redan en av de bästa banorna norr om Dalälven”. 

Korthålsbanan öppnas och i källaren görs det i ordning 

omklädningsrum. 

254 medlemmar. 

 

1995 
Bankommittén inför ett system med hålvärdar 

och i Villan arbetar vår medlem Nisse Eriksson 

med att göra en serveringslokal. Andra 

medlemmar är involverade med att skaffa 

inventarier.  

1 juni anställs Gun Johansson för att sköta om 

serveringen och i augusti påbörjas en nödvändig 

dränering av banan. 

229 medlemmar. 

 
1996 
Banan har tagit ett rejält kliv framåt kvalitetsmässigt och 

året blir det ekonomiskt bästa dittills för klubben. 

263 medlemmar. 

 

1994 
Den 1 april får klubben kansli i Villan i och med 

att Britt Lind anställs som kanslist på halvtid och 

i juli beslutades att införa slopesystemet på vår 

bana. 

265 medlemmar. 

 

1997 
Ett rekordår både ekonomiskt och gästspelsmässigt. 

Samarbetet med Snöå Bruk, vad gäller mat och logi för 

våra gäster, gör vår bana ännu attraktivare. 

En ny fairwayklippare leasas och detta var ett lyckokast 

för bankvaliteten. Premiär för Fjösdans. 

312  medlemmar. 

 

1998 
En sommar med stora övervintringsskador och mycket 

regn. 

Men till skillnad från andra banor så behöver vi inte 

stänga en enda dag. 

Ett avtal med kommunen blir klart. Vi övertar marken 

som banan är byggd på för en krona och avstår  i gengäld 

från kommunala bidrag framöver. Sven Olsson och Olle 

Hellgren gör en jätteinsats, genom att bygga en veranda 

som gör att serveringen får mycket större utrymme. 

362 medlemmar. 

 

1999 
Det tionde verksamhetsåret och i februari vinner vi 

25 000 kr i Bingo Lottos föreningsdrag! 

Mycket isbränna (som vanligt) men från midsommar 

var banan i perfekt skick och det spelades sedan golf  

ända in i december månad. Vår greenkeeper kunde  

dock konstatera att det nu är dags att förnya en stor del 

av vår maskinpark. En förutsättning för fortsatt perfekt 

skötsel av banan. En ny såmaskin gjorde succé och i 

källaren gjordes en del ombyggnader, för att installera 

den nya kortterminalen. 

396 medlemmar. 

 

1989 

En interimsstyrelse arbetade på initiativ från Sven-

Olof Schedwin, Birger Stövling och Göran Olsson för 

att få till stånd en golfbana i Snöå Bruk Dala-Järna. 

En enkät om intresset för en golfbana gjordes och gav 

ca 400 positiva svar. 

I december månads Kommunfullmäktige togs ett be- 

slut att ge ett bidrag på 5 mkr till ett golfbanebygge. 

 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

2000 
Åter ett bra år för banan, som trots det dåliga vädret 

varit öppen alla dagar utom två. Spelet pågick långt in i 

december. 

Den största händelsen under året var, att vi efter 

långvariga förhandlingar, fick ett bud från vår 

kreditgivare Venantius att köpa loss vår skuld 4,6 Mkr 

för 1,2 Mkr. 

Detta accepterades av medlemmarna och blev till största 

delen genomfört under året. 

428 medlemmar. 

 
2001 
Årets säsong har varit mycket framgångsrik, i flera 

avseenden historisk för klubben. 

Vår lånebörda har minskat från 4,6 mkr till 0,8 mkr exkl 

medlemslånen. 

Äganderätten till mark och kanslibyggnad har övergått 

till Snöå Golfklubb. Detta gör att de ekonomiska 

förutsättningarna aldrig varit bättre. 

Banan har varit i utmärkt skick, vilket bidrog till att DM 

på vår bana blev en succé. 

451 medlemmar. 

 

2005 
Året har varit blandat positivt och negativt. Banan 

har varit mycket bra och många spelare har berömt 

dess kvalitet. Samarbetet med Per Jönsson Leksands 

GK betr kurser och juniorträning har inte fungerat 

bra. Gästspel och medlemsantal har minskat. 

Kansliets placering i torpet Snöå Bruk har inte varit 

lyckad och därför kommer en återgång till tidigare 

lösning att ske. 

411 medlemmar. 

 
2006 
Ännu en säsong med en mycket fin bana. Samarbete med 

Gagnefs GK betr utbildning och träning har inte varit 

tillfredsställande, så en annan bättre lösning måste hittas. 

Återflyttning av kansliet har varit positiv. De idéella 

insatserna på flygfesten och Vansbrosimningen har varit 

betydande och positiva. 

Medlemsantalet minskar och passiva medlemmar ökar. 

Ekonomin har varit jobbig under året. 

387 medlemmar. 

 

2002 
Ännu en säsong med en mycket fin bana hela säsongen. 

Såväl antalet medlemmar som gäster har fortsatt att öka. 

En kiosk har etablerats via sponsorkontrakt vid hål 9.   

503 medlemmar. 

 

2003 
Årets säsong har inte varit lika framgångsrik som 2002. 

Gagnefs Golfklubbs tillkomst har påverkat våra 

möjligheter att behålla och  rekrytera medlemmar. 

Antalet gäster har minskat med ca 10%. Banan har dock 

varit i utmärkt skick hela säsongen. De ideélla insatserna 

har varit betydande på flygfesten, vansbrosimningen och 

i kiosken, vilket har haft stor betydelse för ekonomin.. 

511 medlemmar. 

 

2007 
Ännu ett positivt år vad gäller banan, med många positiva 

omdömen. Bra sponsorintäkter. Golfbilar finns att hyra. 

Ny parkering tas i bruk. Arbetet med att införa spelrätter 

pågår för fullt och mottas positivt. 

387  medlemmar. 

 
2008 
Banans kvalitet på topp som vanligt. Ny Pro Tony 

Haugen har mottagits mycket positivt.  

Två höjdpunkter har varit Skandia Tour regional och 

55+-tävlingen, vilka genomförts  med högsta kvalitet.  

Jobbig ekonomi, extra utdebitering mm för att klara 

ekonomin. 

Karpar har utplanterats i vattenhinder hål 6 och 7. Ny 

kanslist Christer Spett. Omvandling till spelrätter är 

genomförd fullt ut.  

340 medlemmar. 

 2009 
Året har präglats av en mycket fin bana, men tyvärr 

färre medlemmar och gästspel än tidigare. Tränarfrågan 

är åter ett problem, då Tony Haugen även varit tränare i 

Gagnefs GK, vilket gjort att han varit för splittrad. 

Husvagnsuppställningen som har upprustats med bl a  

el-anslutningar  blir ett bra dragplåster i framtiden. 

Ladugården övergår i golfklubbens ägo och en förstudie 

genomförs om dess användning, med medel från 

Leader(EU). Ekonomin är fortsatt ansträngd och extra 

utdebitering måste göras enl tidigare beslut. 55+-

tävlingen genomförs på ett positivt sätt. 

331 medlemmar. 

 

2004 
Året har haft både positiva och negativa inslag. 

Banan har varit mycket fin, men medlemsantalet 

har minskat liksom gästernas antal. Ett samarbete 

med Snöå Bruk har inletts för samordning av 

verksamheten. 

Ekonomin är ansträngd och greenkeepern sägs 

upp och Pro Anders Larsson begränsar sin 

verksamhet hos oss. Snöå Golfanläggning AB 

bildas.   

461 medlemmar. 

 


