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Verksamhetsberättelse för Snöå GK, styrelsen 2020 
Stryrelsen har under 2020 haft protokollförda sammanträden där klubbens verksamhet behandlats. 

Styrelsens sammansättning under 2020: 

Styrelse   
Ordförande 1 år Mathias Anderses 
Ledamöter 2 år (1) Kalle Björklund 

 2 år (1) Robert Lundkvist 
 2 år (1) Robin Brorsson 
 2 år Andreas Berglund 
 2 år Daniel Nilsson 
 2 år Karoline Ivars 

(1) 1 år kvar av perioden   
Styrelsesuppleanter 1 år Patrick Aalhuizen 

 1 år Per Olsson 
 1 år Alf Larsson 
 1 år Bengt-Olof Olsson 
 1 år Marianne Olsson 
   

 

Mål kort sikt: 

Huvudmålet för 2020 var, i prioriterad ordning: 

• Säkra ett fungerande bevattningssystem. 
• Höja kvaliteten på Greener, tidigt gröna greener 
• Bygga upp maskinparken till fungerande standard och behov. 
• Öka kvaliteten på fairway, tee, bunkrar och övriga ytor.  
• Öka antalet greenfeegäster med att höja kvaliteten på banan succesivt. 
• Öka antalet medlemmar med minst 20 personer per år och antalet juniormedlemmar med 

minst 10 personer per år.  
• Öka antalet golfande husvagnsgäster på vår camping. 
• Alla anställda banarbetare skall kunna utföra alla förekommande arbetsuppgifter. 
• Skaffa annonsörer till de sju skyltar vi har efter E16/Rv 66. 
• Röja upp efter skogavverkningen 
• Kansliet skall kunna skötas av minst tio klubbmedlemmar. 
• Vid behov utveckla medlemsformerna ytterligare. 
• Tränarfrågan skall lösas. 
• Utveckla samarbete med några närliggande klubbar. 
• Förbättra samarbetet med Snöå Bruk. 
• Ordna aktiviteter i Logen. 
• Facebookkonto, Instagram. 

Effekt av mål 2020: 

ü Bevattningen har fungerat hela sesongen 
ü Betydligt bättre greener. Greener i toppklass. 
ü Fungerande maskinpark under i stort sett hela sesongen. 



 
 

ü Kvaliteten på fairway, tee, bunkrar och övriga ytor har förbättrats, men finns mer att göra.  
ü Fler medlemmar + 20 st 
ü Fler greenfee gäster, ökning med 100%  
ü Antalet juniorer har økat 
ü Antalet golfande husvagnsgäster har økat. 

  

Många mål har nåtts, men det finns mycket kvar än att göra. 

Ekonomi: 

Netto omsättningen har ökat med ca. 300´ mot föregående år. (Bortsett från skogsavverkningen, som 
var extra ordinär intäkt) 

 Fler greenfee  ökning +240´ kiosk +20´ Spelavgifter +80´ ranchen +35´ Camping +20´ m.m. 

Lönekostnader ökade dock med 340´. 

Underhåll banan har varit lika mot föregående år. 

Reparation bevattning har gått ned med 220´ mot föregående år. 

Reparation maskiner har gått ned med 45´ mot föregående år. 

Styrelsen beslutade att hyra 2 maskiner, för att säkerställa driften på banan. Kostnad 100´ 

 

Förövrigt har styrelsen haft stort fokus på arbetet på banan och i kommitteer. Det är fortfarande 
behov av fler entusiaster som kan vara villiga att bidra i kommitteer och på banan. 

Styrelsen vill tacka alla som bidragit under året som gått. Det är Er ideella insats som gör Snöå GK 
levande och en bana för framtiden. 

 

Till nästa sesong skall vi fokusera på att öka medlemmsskapet, parallellt med fortsatt 
kvalitetsförbättringar på banan. 

 Vi ses på tee 2021!  

 

Styrelsen gm. Mathias Anderses 

 

  



 
 

Verksamhetsberättelse BANKOMMITTÉN SnöåGK 2020  
UPPDRAG:  

  

Bankommittén har i uppdrag att till säsongen verka för att golfbanan sköts på bästa möjliga sätt 
med de medel golfklubbens budget har möjlighet att erbjuda.  

MÅL:   
  

• Fortsätta hålla greenerna i toppskick och ytterliggare förbättra dessa. 

• Förbättra fairway/bevattningen. 

• Förbättra bunkrarna, tees med prio efter en 3-årsplan. 

• Helt fungerande bevattningssystem även på fw första 9 inom 2 år.  

• Nöjda och engagerade medarbetare  

• Kontinuerligt underhåll av maskinpark  

• Effektivare samarbete med hålvärdar/ideella kraftsamlingar.  

HANDLINGSPLAN:  
  

Vår största prioritering kommer fortsatt att vara greenerna och deras bevattning, då 
vi anser att dessa är den mest kritiska del av banan som måste vara i gott skick för att 
golf på Snöå GK ska vara rolig för både medlemmar och gäster. Banans övriga skötsel 
bla tees ska också  förbättras och effektiviseras t.ex. genom att där det behövs jämnas 
till, sänka/höja sprinklers så klippningen blir smidigare och helhetsintrycket av banan 
höjs.   

  

Vi har skaffat några sponsorer som bidragit med ett antal fwspridare som kommer att 
kopplas in och detta kommer vi försöka genomföra snarast möjligt efter att snö och is 
försvunnit. På detta sätt kommer vi att succesivt kunna få en bättre och bättre fw och 
bana. Grävning kommer ske på ca 40 ställen på fw.  

  

Vi kommer att se över vilka bunkrar som skall vara kvar i spel och förbättra dessa även 
se över vilka som skall låtas växa igen eller ev göras om till «waste area». 

Vi kommer lägga vikt vid att serva maskinparken för att förebygga haverier samt att 
hålla skärpa på klippaggregaten för att effektivisera klipptider och bibehålla god 
kvalité på banans grönområden.  

  
Vi vill verka för goda arbetsförhållanden för våra medarbetare. Vi har planer att 
utveckla en god struktur där det tillhandahålls tydlig information som underlättar 
banskötseln. Skapande av en kultur där man håller god dialog med medarbetare och 



 
 

tillsammans utvecklar en god atmosfär. Det ska vara trevligt att spela golf men även 
arbeta hos Snöå GK.  

Förberedelser inför säsongen planeras gällande maskinparken. Befintliga maskiner 
skall överses och funktionstestas för att kunna ta fram en plan för eventuella nyinköp 
av maskiner.   

  

Eventuellt samarbete/samråd med f.d. greenkeepers förbereds för att planlägga 
rutiner för banskötel och önskas vara löst innan uppstart.  

  

Hålvärdssystemet ska undersökas och utvärderas. Med tydligare information från vår 
sida hoppas vi kunna värva fler frivilliga medlemmar till kraftsamlingar på banan via 
gemensamma arbetsdagar vid behov. Obligatorisk städdag inför öppning kommer att 
genomföras.  

UPPFÖLJNING:  
  

Kommittén kommer ständigt verka för att god kommunikation upprättas mellan 
styrelse, kommitté. Arbetet hos varje ansvarsområde kommer samlas till Tony, Robert 
och vidare presenteras på styrelsemöten och i sin tur redovisas i nyhetsutskick när 
utveckling sker.  

  

Bevattningen kommer ske i början av säsongen och Tony ansvarar för att hålla kontakt 
med fackman och överenskommelsen när arbetet kommer utföras.  Vi kommer att 
koppla in en ny styrning i pumphuset så att allt skall kunna fungera än bättre så att 
mer kraft kan läggas på själva banan. 

ANSVARIGA:  
  

Årets bankommitté har fått ny struktur gällande banans ansvarsområden.  

Dessa områden har delats upp för att både underlätta individuellt ansvar, engagera 
fler i banans skötsel och effektivisera arbetet på banan.   

  

 Område      Ansvarig  

 Green                                    Mats Reivant 

 Fairway           Robert Lundqvist  

 Tee        Daniel Nilsson    

 Bevattning      Tony Magnusson  



 
 

 Hålvärdar      Kent Nises  

 Maskinpark/verkstad                 Lars-Erik Samuelsson/ Daniel P 
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Varje områdesansvarig rapporterar uppdateringar till Tony Magnusson som har det 
övergripande ansvaret över banan och som i sin tur rapporterar vidare till styrelsen.  

  

RESULTAT:  
 
  Året började med att många medlemmar frivilligt var med och la på, tog av 
växtdukar ett antal gånger på samtliga greener vilket resulterade i betydligt bättre 
växtlighet och grönska och konstaterade samtidigt attt detta skall fortsättas med. 
Samliga greener behövdes det fylla på med sand och även dras i sand efter 
hålpipningen hösten -19 som ej blev klart som det skulle. 
 
Fwspridare har grävs ner och kopplats in på nästan alla ställen på fw 1-9 under våren 
vilket har lett till betydligt bättre fw på samtliga 1-9. 
 
Detta hade vi i planen att skulle vara klart inom 2 år och detta är klart helt och hållet 
nu i oktober. 
 
Fw 3,4,5 är tilläggssådda med frön enligt regelbunden gödningsplan och dessa är 
även luftade och skurna. 
 
Samtliga greener har blivit tilläggssådda och G nr 2,5,10,11,13 har dessutom blivit 
omsådda för att uppnå godkänt resultat. 
 
Bunkrarna har blivit fint skurna och regelbundet krattade vilket vi sett ett markant 
bättre resultat av. 
 
Greenerna har luftats minst 3 gånger med solida pinnar och även tees 2 ggr. Greener 
har vertikalskurits och dressats 2 gånger skulle ha gjorts fler. 
 



 
 

Maskinparken trodde vi var ok men det har visat sig vara ren och beskärd katastrof. 
Robin fick hålla på med att serva dom och försöka få dom att funka så att det gick att 
klippa någotsånär hyfsat, men det blev i långa loppet ohållbart. 
Detta resulterade till att vi genom Toro fick hyra en fwmaskin och en ruffklippare 
vilket var helt nödvändigt för att kunna hålla den standard vi gjort i år.  
 
Höstarbetet är i det närmaste klart med tidig hålpipning och regelbunden sprutning 
av daggmedel, järn mm på greenerna för att försäka minska vinterskadorna så 
mycket som möjligt. 
Nu återstår det bara sista sprutning av kemikalier och sista lagret med sand på 
greenerna. 
 
 
 
  



 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – Damkommittén Snöå Golfklubb 
 

Kommittén bestod av  Birgitta Bergqvist, Lena Brus och Lisbet Lidman. I år p g a corona hade 
vi inte något uppstaktsmöte utan beslutade att ge information om när damgolfen startade 
via facebook och annons i Vansbrobladet. 

Damgolfen spelades varje tisdag med start kl. 18.00 (och 17.00 off season) . Avgiften var 20 
kronor per gång.  I år spelade vi utan att byta scorekort eller ha någon samling efter 9-
hålsrundorna. 

Vi hade dock en avslutning av damgolfen 22 september med bl a närmast hål, longest drive 
och puttävling. Efteråt samlades vi i klubbhuset för gemensam fika och prisutdelning. 

Listor för städning av kansli, klubbhus, dusch- och toalettutrymmen skrevs av Lena Brus och 
har funnits på kansliet att ta del av.  

2020-10-19 

 

Birgitta Bergqvist 

  



 
 

Verksamhetsberättelse Snöå GK Juniorkommitté 2020 
Golf i skolan 

Juniorkommittén har fortsatt att implementera golf i skolan. Under våren lånade Lisbet 
Lidman, gymnastiklärare på Myrbacka skola, ”Golfäventyrsväskan” och mellanstadiebarnen 
fick prova på golf på idrottslektionerna. I samband med detta delades också ett 
informationsblad ut om ”Golfens dag” samt kommande träningstider. 

Besök av skolor 

Under hösten så besökte Smedbergsskolan och gymnasiet oss och tillbringade en några 
timmar i golfens underbara värld vilket förhoppningsvis ska leda till nya med. 

Golfens dag, Snöå GK 

Även i år arrangerades Golfens dag på Snöå GK med hjälp av juniorkommittén. 

Juniorträningar 

Under sommarens juniorträningar har ca 25 barn mellan 5 - 12 år på ett lekfullt sätt lärt sig 
golfens grunder. De har själva fått bygga olika banor med hjälp av golfäventyrsväskan och 
sedan successivt lärt sig slå med riktiga bollar på rangen. 

I år har de äldre barnen med grönt kort också spelat på stora banan. Dessa unga spelare 
började sin träning redan inna sommargreenerna var spelbara, bra jobbat. 

Även i år har Juniorkommittén fått fler föräldrar att engagera sig hjälpt till under träningarna. 
Bra jobbat alla mammor och pappor. 

Vid avslutningen delades diplom och klubbtröjor ut till samtliga som deltagit i 
juniorträningen. 

7 st nya barn klarade av Gröna kortet, vilket betyder att nu har vi 15 st juniorer med grönt 
kort. 

Medlemsavgiften var även i år 50:- för barn yngre än 12 år. I medlemskapet ingick träningar, 
fria rangebollar, tillgång till juniorklubbor, utbildningsmaterial (Golfäventyrshäftet) och pike-
tröjor. 

Sponsorer 

Inför säsongen köptes 5 st junior-set och dessa bekostades av sponsorer (Lokstallet, Sterners, 
Handelsbanken Vansbro, EMA – Group, Wermdala Totalbygg AB och HJ Andersson). 

Juniorkommittén har bestått av: 

Kalle Björklund, Annika Anderses, Anders Fehrm Johansson, Kikkan Lisspers, Malin Eklund, 
Daniel Hermansson och hjälpredan Samuel Nilsson. 

 

  



 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för Snöå Loge  
 

‘Inledande kommentar 

På grund av coronapandemin (fr.o.m. mars) ställdes åtta av årets bokningar in och logen använde 
endast för två evenemang, se nedan. Av samma anledning fullföljdes inte punkterna i 
Verksamhetsplan för 2020 gällande inköp, underhållsarbete och marknadsföring 

 

Underhåll av logen 

Enklare städning (juni) 

Användning av logen 

 

• Sommarfest för Sepson AB efter golfspel, med förtäring från Snöå Bruk (se Intäkter) 
• Sponsorgolf, prisutdelning med förtäring från Ryggåsstugan 

 

Intäkter 

 

Sommarfest Sepson AB                                                                                                 3 900 kr                       
Kostnader                                                                                                                                  0 kr 

 

                                                                                                      Netto intäkter           3 900 kr 

 

Dala-Järna 2020-10-27 

Marianne Olsson för Snöå Logekommittén 

 

 

  



 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för Marknadskommittén. 
 
Kommittén har bestått av tre ledamöter, Kåre Moen, Leif Nilsson samt undertecknad. 

Vårt mål inför 2020 var att klara budget på 200 tkr, vilket vi tyvärr inte gjorde. 
Nettointäkterna blev till dags dato 157 tkr. Bortfallet beror till stor del på Coronapandemin. 
Många företag har dragit in på sin sponsring, då man inte har vetat hur pandemin skulle 
komma att påverka deras ekonomi. 

 

Hålsponsorerna har varit: 

Vansbro Kommun 

Suez 

Capelino AB 

Dala-Järna Last AB 

Sveden Trä 

Vansbro Montage AB 

Sterners Specialfabriks AB 

Rolf Ericson Lastvagnar & Buss AB 

Plåtmekano Fastighet AB 

Nimatopaal AB. 

Som Ni ser har vi åtta hål utan sponsor. 

 

Vägskyltar har betalts av: 

CD Entreprenad AB 

Herok Rental AB 

BraHus från Hedlunds AB. 

Där finns det plats för ytterligare fyra annonsörer. 

 

På drivingrangen har följande företag annonserat: 

Dalviks Kvarn AB 

Dalarnas Försäkringsbolag 

Vansbro Byggshop 

ELMAB 



 
 

Olséns Järnhandel 

EB Hedlund & Co AB 

 

Vi jobbar ständigt med att få in nya sponsorer och hoppas att Ni alla hjälper till. 

Säsongen är inte slut ännu så den här redovisningen slutar inte förrän 31 december. 

Hoppas vi får revidera den till årsmötet i mars 2021. 

 

Marknadskommittén 2020-11-13 

Kjell Redhe  

 

 

  



 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLING/MEDLEMSKOMMITTE 
 

2020 var ett speciellt år för tävling/medlemskommitte pga pandemin som härjat.  

Iumed detta fick vi lov att coronaanpassa våra tävlingar så att vi max varit 50st deltagande 

Per tävling, Samt att vi tagit hänsyn till folk i riskgrupp. Dom har fått startat på separata hål 
osv. 

Pandemin har inte bara varit negativ, Antalet greenfeegäster ökade med ca 1000st under 
året 

Vilket vi tror har att göra med att golf är en coronasäker sport eftersom man är utomhus hela 
tiden samt kan hålla 2m avstånd. 

Så man skulle kunna säga att det fick tappat i tävlingsavgifter har vi fått tillbaka i greenfee. 

 

Medlemsantalet i klubben gick upp med ca 15 personer under året trotts att vi inte 
annonserat nämnvärt om detta. 

Dels beror det på att det blivit mycket lättare att ta gröntkort, Nu mer gör man ett prov på 
nätet sedan går man fadderrundor med 

Någon medlem tills man klarar av att spela under de regler som finns för att anses vara 
godkänd! 

 

 

2021 hoppas vi kunna ta tag i denna kommitté och få den på rätt köl igen. Att pandemin 
dragit sig tillbaka så vi kan satsa 100% 

Mer tävlingar som ska inbringa mera gäster bortifrån. Samt att vi får hit en riktig PRO som 
kan hålla i nybörjarkurser. Vilket vi tror genererar mer golfare. 

 

 

Hoppas vi ses sommaren 2021 // RL 

 

 

 

  



 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Simningskommittén, 2020 
 

Huvuduppgiften för kommittén skulle ha varit utdelning av startchip och mössor vid årets 
simning. 

Dock blev simningen inställd. 

Arbetet innebar ändå många timmars arbete med framtagning av ett förslag till ett 
bemanningsschema för utdelningen av startchip, fortlöpande informationsträffar med 
Vansbrosimningen samt egna kommittémöten. 

Men som sagt blev simningen inställd på grund av Coronan. 

Nytt för i år skulle ha varit ett helt nytt system på simningen. Istället för kuvert skulle vi 
lämna ut startchip och mössor. En annorlunda uppgift. 

Nu fick vi aldrig prova detta system men det får vi när väl pandemin är över. 

Simningskommittén har bestått av Kalle och Bettan Björklund, Margareta Andersson och 
Kent Eriksson. Samt Mats Israelsson, ansvarig för iordningställande av mässtältet vid 
Vansbrosimmet. 

Trots allt kunde simningen genomföras i en “home edition” version. Många simmare valde 
att inte kräva tillbaka anmälningsavgiften vilket ledde till att Vansbrosimningen ändå kunde 
dela ut en ersättning till oss. 14 500 kr. 

Vansbro den 24 oktober 2020 

Kalle Björklund 

 

  



 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 från Seniorkommittén inom Snöå GK 
 

Seniorkommittén som består av Doris Olsson, Barbro och Claes Anderses har genomfört fyra 
möten.                                                                                      

Måndagsspel för 50+ har genomförts som planerat, dock i ett kortare format än planerat. 
Detta på grund av Covid-19. Den 25 maj fanns möjlighet för sällskapsspel för de som ville 
utan gemensam start/samling. 
Den 6 juli startade serien, med speciella rutiner för att minska smittan. Totalt blev det 10 
spelomgångar. En fick ställas in p.g.a. regn och en ställdes in p.g.a. arbete på greenerna. 
Avslutning som brukligt med Flaggolf och gemensam måltid på Snöå Bruk samt 
prisutdelning. 
Dessutom har verksamheten bidragit med 3930.- till klubbkassan. 
Tyvärr så fick informations- och upptaktsträffen ställas in. 
Vi avstod från regelfrågor pga den situation som rådde.  
Gunilla och Kenneth Ilbäcks ansvarade för resultat och redovisning i GIT. 
 
Dalagolfen 50+ blev inställd pga Covid-19. Ett försök gjordes av några klubbar att göra en 
variant men det blev för få klubbar som ställde upp. 
 
En personlig inbjudan (mail) skickades ut till alla födda 1970 och tidigare. Detta för att  
även de som fortfarande är i arbete skulle få information och inbjudan om att även de kan 
komma om de har semester eller en ledig måndag. Vi kommer även att göra detta nästa år. 
 
Arbetsgrupper har vi haft som tidigare. Vi har haft 5 grupper med 4 deltagare i varje. Det 
behöver inte vara daglediga utan kvällar fungerar också att utföra arbetet. 
En ansvarig har haft kontakt med antingen Tony Magnusson eller Kent Nises för att få reda på 
vad som specifikt ska göras. Enligt gruppansvariga har det fungerat bra. 
Organisationen runt omkring kan göras bättre,  

- någon samordnare som vet lite mer vad som ska göras 
- tillgång till redskap/maskiner särskilt på kvällstid 
- vem ansvarar för t ex gräsklippare, trimmer (rengöring, bensin mm) 
- fler som kan vara med i grupperna 
- ska det vara hålvärdar 

 

   

 

 Dala-Järna 2020-10-29 

     Seniorkommittén 

     gm Doris Olsson  

 

 


