Verksamhetsberättelser för styrelse och kommittéer
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Verksamhetsberättelse för Styrelsen
Stryrelsen har under 2021 haft protokollförda sammanträden där klubbens verksamhet behandlats.
Vi har fört en beslutslogg över alla styrelsebeslut som fattats under året.
Då vi är en klubb med mycket få aktiva medlemmar (jämfört med snittet i Sverige) så har styrelsens
fokus varit att skapa en MYCKET fin bana för att locka betalande greenfee-gäster till densamma. Det
är en omöjlighet att klubbens få medlemmar kan finansiera detta vilket gör attgreenfee-gäster är
nyckeln för klubbens fortlevnad.
I början på året valde styrelsen att organisera om klubbens kommittér för bättre passa de
fokusområden och resusrer klubben förfogar över.
-

-

Tävling och medlemskommittén delades för att tävlingskommittén tenderar till att dominera
den sammnslagna kommitténs arbeten. Medlemskommittén skall fokusera enbart på
aktiviteter för medlemmarna. Tyvärr blev styrelsen tvungen att lägga Medlemskommittén i
vila på grund av resursbrist.
Marknadsföringskommittén delas upp i två stycken separata kommittéer,
Sponsringskommittén som enabrt jobbar med sponsoraktiviteter samt Utvecklingskommittén
som skall fokusera på långsiktiga utåtriktade aktiviteter för klubbens överlevnad.

Styrelsens sammansättning under 2021:
(1) 1 år kvar av perioden
Styrelse
Ordförande
Vice Ordförande

1 år
1 år

Mats Reivant
Kalle Björklund

Ledamöter

2 år (1)
2 år (1)
2 år (1)
1 år

Robert Lundkvist
Anette Lagerberg
Martin Granberg
Vakant (Daniel Nilsson, tom Februari)

Styrelsesuppleanter

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Patrick Aalhuizen
Elisabeth Björklund
Alf Larsson
Vakant (Andreas Berglund , tom April)
Vakant (Emil Englund, tom April)

Adjungerad ledamot

1 år

Tony Magnusson

Målsättning:
Huvudmålet för 2021 var, i prioriterad ordning:










Skapa en bana av högsta kvalitet inom Dalarna
Fokusera på aktiviteter som lockar greenfee-gäster till banan
Säkerställa att banarbetare samt bankommitté har erfoderlig och adekvat utrustning.
Öka antalet medlemmar med minst 20 personer per år och antalet juniormedlemmar med
minst 10 personer per år.
Fokusera på aktiviteter som lockar Husbil/Husvagnsgäster till oss.
Etablera PRO & Shop inför 2021 säsongen.
Digitalisera administrativa processer, bl.a. byte av redovisningssystem, utöka nyttjandet av
GIT
Skapa ett miljöplan för klubben
Arrangera flertalet tävlingar

Uppnådda resultat för 2021:









Mycket goda resensioner från gäster och medlemmar efter spel på banan
Fler medlemmar totalt + 33 st, ökningen består av aktiva medlemmar, antalet passiva består
Fler greenfee gäster, ökning med 50% jmf med 2020
Antalet juniorer har ökat, + 10 st
Antalet golfande husbil/husvagnsgäster har ökat markant, nästan 50% av greenfeegästerna.
Arrangerat 2st DGF tävlingar
PRO/Shop etablerad
Nytt redovisningssystem sjösatt

Ekonomi:
 Prognosen pekar på att det sammanslagna resultatet kommer att visa positiva siffror vilket är
en förbättring gentemot förra året.
o Exempel på ökningar: Greenfee +252´, kiosk +66´, Sponsorintäkter +120´
 Underhållskostnad av banan cirka 200’ lägre mot föregående år.
o Reparation maskiner har gått ned med 50´ mot föregående år.
 Styrelsen beslutade att köpa in 2 maskiner (de som hyrdes in i slutet av 2020 säsongen).
o För att säkerställa driften och kvaliteten på banan.
 Intäkten från rangen och shop går INTE till kubben då den numera drivs av Ahlin Golf.
o Intäkten uppgick förra året till cirka 100’.

Fokusområden inför 2022
 Behålla banans höga kvalitet
 Locka hit ännu fler greenfeegäster
Förbättringsområden inför 2022.





Rekrytera in fler personer till kommittéer.
Planera och bygga om anläggningen till samma höga klass som banan
Rekrytera in ekonomiansvarig, endast för styrning, ej handgripligen redovisning
Ytterligare förbättra ställplatsen och tillhörande service

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

Styrelsen gm. Mats Reivant

Verksamhetsberättelse Bankommittén
Säsongen startade upp med samma personal som under 2020 vilket har lett till att vi kommit
närmare våra mål med att bli bästa banan i Dalarna.
Tony Magnusson blev anlitad som konsult tills vidare för att var banchef och greenkeeper.
Han saknar fortfarande utbildning inom området men har även i år haft lite dialog med Magnus
Vourio för att lära sig mera i ämnet banskötsel.

Övriga anställda har varit våra polska vänner Bogdan, Darek och även Robin Brorsson som jobbat
som mekaniker och lite alltiallo. Sedan så har ju alla ideella krafter gjort fantastiska arbetsinsatser i år
igen, utan våra gemensamma krafter skulle vi inte ha en chans att ha en golfbana. Totalt sett har
ändå personalkostnaderna varit under bra kontroll detta verksamhetsår.

Vi har som ni vet köpt i en del nygamla maskiner som har lett till att banan har tagit nya steg framåt.
Ett litet orosmoment inför säsongen blev att alla aggregat inte blivit slipade under vintern vilket jag
löste med andra kontakter utanför klubben.

Vi började säsongen med många ideella timmar med att vi lade på växtdukar för att få igång
greenerna så tidigt som möjligt, med resultatet att dom blev nästa oförskämt gröna och fina direkt vi
tog bort dom. Tack för ett fantastiskt jobb alla medverkande.
Klippningen kom igång till sist med nyslipade knivar och rent av grymt bra greener.

Detta är beviset på att vi jobbat rätt under ett par års tid med framförallt greenerna och kommer så
göra framöver. Hålpipningen blev gjord i rätt tid så att hålen hann växa igen innan vintern och stod
emot ev angrepp som kan komma under vintern.
Detta har tyvärr inte blivit gjort i år pga av vissa saker så då tar vi nya tag tidigt nästa år med den
biten.

Vi jobbade vidare med att gräva ner och koppla in fler fwspridare under våren som gett ett grymt
resultat, tack till sponsorerna som köpt in dessa (Hålsponsorn på hål 3,12, privata personer Katarina
Westerlund och Magnus Vourio). Ni ser ju vad gödning och vatten gör för banan och alla insatser vi
gör.

Bevattningssystemet har funkat i det närmaste perfekt, dock ett litet haveri på en pump så vi har kört
med 3 pumpar istället för 4, den kommer att renoveras och vissa saker kommer bytas ut i pumphuset
för att funka än bättre nästa år.

Projektet med hålvärdar kommer att jobbas fram igen och vara klart till våren.

Mycket röjning och trimning av div ytor har gjorts av flera personer som gjort ett grymt jobb med
detta, ni ser ju själva hur fint det blir och att även mer luft, sol å värme kommer åt ytorna och tormar
upp dessa mycket tidigare än dom annars skulle blivit det.

Bankommiten har haft några träffar tidigt på säsongen, tyvärr lite för få, men vi har gått igenom vilka
bunkrar och ytor vi skall prioritera att göra åtgärder på sista 9 hålen.
Green och området kring green på hål 17 kommer att åtgärdas nu under senhösten/vinter och nytt
gräs till greenen kommer köpas in på de ytan så att greenen blir bra fort på våren, samråd kring detta
har gjorts med Vourio hur och vad vi skall göra.

Jag Tony har haft ett möte med vår leverantör av gödningen och gjort en förhandsbeställning av
gödning, kem och det som behövs för den biten, detta enbart för att låsa priserna på gödningen så
att den åtminstone inte går upp mer än de gjort, nu ka det bara bli billigare 😊

Bankommiten har följande högst på sin prioriteringslista för inköp 2022:

1 st luftare till Ventracen för fw mm (offert skickad)
1 st fläkt att blåsa sönder klipp på fw och även blåsa bort gräs vid vertikalskärning av greener
(Ventrac)(se offert från Lapab)
1 st greenvält typ Toro 1280 capris 125000

Total kostnad uppskattas till 220 000kr för dessa

Övriga maskiner kommer att underhållas och servas av bla Ove Bergkvist

Dessa prioriterade investeringar är framtagna för att kunna få mer likt den kvaliten på banan som

Magnus kommer att vara behjälplig med svar på några frågor under året om det uppstår några frågor
ersättning för detta är årsmedlemskap i klubben.

Arbetet med att lyfta kvaliten på Snöå GK har påbörjats rejält redan under senaste 3 säsonger och
under 2022 kommer vi ta nästa steg att med fw, tee skall kunna komma upp i en helt annan nivå än
nu. Nu finns kunskapen tillgänglig via Magnus V.samt att personal och maskiner kanske får en bättre
och mer positiv start.

För bankommiten

Tony Magnusson

Verksamhetsberättelse – Damkommittén
Vi har träffats ca 20 gånger under säsongen och spelat 9 hål. Vi har spelat på tisdagar jämna veckor
och torsdagar udda veckor. Det har varit 2-10 deltagare per tillfälle. Vi hade en avslutning på vår
egen bana med spel på 9 hål och fika på Ryggåsstugan med prisutdelning. Då deltog 12 medlemmar.
Städschemat med städning av källaren på klubbhuset med toaletter och duschar samt toaletterna vid
kiosken och utedassen. Fönsterputsningen har även utförts av damkommittén. Efter våra spelkvällar
har vi städat och stängt kiosken.
Damkommittén Lisbet Lidman Larsson

Verksamhetsberättelse Juniorkommittén
Målsättning
Juniorkommitténs målsättning var att under säsongen ha minst 20 st aktiva juniorer på ledarledda
träningar och detta har uppnåtts. Kommitténs fokus har varit på barn i åldern 7-12 år, men även
många yngre har tillkommit. Med hjälp av vår Pro Jocke Ahlin fick de ungdomar 11-15 år, som redan
fått ett grönt kort, extra coachning för att nå officiellt handikapp.
Målet var att minst 5 av de yngre skulle ta grönt kort innan säsongens slut och att fem av de äldre har
nått hcp 36.
Träningar & ”Det stora Golfäventyret”
Med ”Det stora golfäventyret” som grund, har vi fortsatt att locka fler barn till klubben. Vi har också
jobbat för att behålla de ungdomar som vi knutit till klubben i form av extra träningar och delade
grupper.
Redan innan sommargreenerna var spelbara, i mitten av april, började några av de äldre juniorerna
med grönt kort, att träna. Under våren träffades de sedan på lördagarna fram tills att de ordinarie
träningarna började i slutet av maj.
Under sommaren genomfördes sedan 10 st ledarledda träningar på onsdagar och mellan 20-30 barn
deltog.
De minsta fick på ett lekfullt sätt lära sig golfens grunder, genom att själva bygga olika banor med
hjälp av golfäventyrsväskan och sedan successivt lärt sig slå med riktiga bollar på rangen. När de
sedan hade lärt sig att slå minst 60 m på rangen fick de tillsammans med någon vuxen gå på stora
banan.
Till vår hjälp med de äldre juniorerna har vi haft vår pro Jocke samt många engagerade föräldrar.
Detta har varit en förutsättning då antalet juniorer ibland varit väldigt många och gruppen har
behövt delas upp efter erfarenhet och förmåga.
I augusti var Olympica-skolan på besök på golfbanan och
många glada låg- och mellanstadiebarn fick prova på
att slå. Förhoppningsvis lyckades vi att locka några nya
juniorer till klubben.
Avslutning
Vid avslutningen i början av september delades diplom,
pokaler och lite andra priser ut till samtliga som deltagit
i träningarna.
I medlemskapet för juniorerna har det ingått träningar med
fria rangebollar, tillgång till juniorklubbor samt utbildningsmaterial (Golfäventyrshäftet).
Juniorkommittén har bestått av Kalle Björklund,
Annika Anderses, Anders Fehrm Johansson och
Daniel Hermansson.

Verksamhetsberättelse för Snöå Loge
Inledande kommentar
På grund av coronapandemin användes logen endast för ett fåtal evenemang, se nedan.

Underhåll av logen
Enklare städning och iordningställande.

Användning av logen


En bröllopsfest för 50 personer (max antal tillåtnaenligt pandemirestiktioner)



Inspelning av musikvideo



Sponsorgolf med prisutdelning och middag.

Marianne Olsson för Snöå Logekommittén

Verksamhetsberättelse för Sponsringskommittén
Kommittén har bestått av Elisabeth Björklund, Kåre Moen, Kjell Rhede samt undertecknad. Kalle
Björklund och Mats Reivant, Robert Lundqvist har varit behjälpliga i arbetet med kontakter med
potentiella sponsorer.
Målet inför 2021 var att klara målet på 200 tkr. Vid slutet av 2021 har en intäkt på drygt 259 000
Kronor fakturerats och betalts. Några nya hålsponsorer har tillkommit, någon har fallit ifrån.
Sammanfattningsvist har vi i dagsläget fem hål utan sponsor. Klubben har totalt sju vägskyltar vid
riksvägen, även här finns en kapacitet för ytterligare fyra samarbetspartners/annonsörer. På rangen
har 11 företag reklam. Vi har även identifierat och dokumenterat fem företag som bidrar med
tjänster i utbyte mot sponsorskap. Dessa genererar därför inga direkta intäkter, men reducerar
utgifter för materiel etc. En speciel sektion inom sponsor-kommitteen riktar sig mot
Juniorverksamheten med en intäkt på 9000 Kronor. Utöver detta administrerar kommitteen
parkerings avtal och intäkter av dessa.
I samarbete med Alf Larson och Kenneth Ilbäcks har vi renoverat samtliga bänkar ute på banan, och
medlemmar har erbjudits sponsorskap av en bänk. Detta har gett en intäkt på 12 750 Kronor.
I september anordnades en Sponsor-tävling med 12 deltagande lag. Som ett tack för samarbete bjöds
på en middag och prisutdelning, vilket var uppskattat.
Målet är att fylla samtliga befintliga sponsor-utrymmen och för att nå detta mål behöver vi allas
hjälp, och vill skicka ett stort tack till de medlemmar som varit behjälpliga i att identifiera nya
samarbetspartners. Detta ökar möjlighetena till nya investeringar.

Anette Lagerberg

Verksamhetsberättelse för Utvecklingskommittén
Kommittén har bestått av Jessika Geidnert, Annika Anderses, Jens Ericsson, Mattias Holm samt
undertecknad som sammankallande.
Huvudinriktning med denna kommitté har varit att marknadsföra Snöå Golfklubb inom och utanför
kommunen. Efter enklare förstudie så beslutatde kommittén att jobba närmare med Visit Dalarna för
att uppmärksamma vår golfbana i de utåttrriktade aktiviteter som drivs av just Visit Dalarna.
Aktivitetrna har p.g.a. rådande pandemi inte varit många av rent praktiska skäl.
Gruppen har även varit engagerad i farmatiagning av olika digitala material för lansering på vår Website.
Mats Reivant är dessutom medlem i en marknadsföringsgrupp som skall byggas upp inom Dalarnas
Golfförbund. DGF’s grupp skall dessutom jobba i nära kontakt med Visit Dalarna.
På grund av akuta insatser mitt i ssäsongen tillsammans med Vansbro Kommun angående miljöfrågor
gick denna kommitté in i ett läge där endast enklare aktiviteter utfördes.

Mats Reivant

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén
Då årets början fortsatt berördes av restriktioner till följd av pandemin så hade kommittén
inte 100 % klart om tävlingssäsongen skulle kunna genomföras enligt tilltänkt
tävlingsschema. Den tilltänkta golfresan till Grebbestad fick till exempel ställas in pga
restriktionerna.
Dock släpptes restriktionerna så småningom och vi kan blicka tillbaka på en tävlingssäsong
där vi ökat medelantalet tävlingsdeltagare från 31,1 st till 37,1 st per tävling. Roligt att vi blir
fler som gillar att spela tävlingar. Totalt har vi haft 260 st starter i våra klubbtävlingar. Dessa
starter har inbringat 19.300 kr utöver de tävlingsgreenfeer som gäster betalat vid
tävlingarna.
En helt fantastisk företeelse var årets Midsommargolf där vi toppade antalet deltagare med
105 st. Stor del i detta hade så klart Husbilsgolfen som bidrog med ca hälften av alla
deltagare till den tävlingen.

Då seniorkommittén har ansvaret för alla 50-plustävlingar så redovisas inte de här. De har
ett stort antal tävlingsstarter i både interna- och distriktstävlingar.

Tävlingskommittén gm
Martin Granberg

Verksamhetsberättelse Simningskommittén
Då Vansbrosimningen beslutat att INTE arrangera några aktiviteter lokalt under 2021 så har
det inte skett någon aktivitet i denna kommitté under 2021.

Simningskommittén gm Kalle Björklund

Verksamhetsberättelse från Seniorkommittén
Seniorkommittén består av Kitty Högosta, Doris Olsson, Barbro och Claes Anderses.
Sex möten har genomförts.

Måndagsspel för 50+. Start 7 juni när restriktionerna släpptes något. Totalt 15 ggr med ca 420
starter. Under april/maj månad fanns möjlighet för sällskapsspel för de som ville utan gemensam
start/samling.
Med gemensam start har vi kunnat gå ut med information till medlemmar. Så som vad som är på
gång, tävlingar, arbete runt banan mm.
Informations- och upptaktsträffen fick ställas in pga Covid-19.
Startavgiften har gått till priser och avslutning samt bidrag till klubbkassan, i år 7 701 kr.
Det blev inga frågor under golfrundan. Dessa skulle ha handlat om fördjupning av golfregler och
därmed blir det inget bidrag från SISU. Detta kvarstår till nästa års spel.
Gunilla och Kenneth Ilbäcks ansvarade för anmälan, resultat och redovisning i GIT till allas
belåtenhet.
Avslutning som brukligt med Flaggolf med 33 deltagare samt gemensam måltid på Snöå Bruk med
prisutdelning.

En personlig inbjudan (mail) skickades ut till alla födda 1971 och tidigare. Vi kan se att det är några få
nya.

Vi har haft ett samarbete med Uddeholm GK. De blev inbjudna att komma och spela en måndag och
Snöå GK besökte dem en gång. Ca 15 st från Snöå GK deltog.
Kontakt togs med Malungs GK, det blev inget.

Dalagolfen 50+ verkställdes enligt planen. Samt att vi fick ta Dalsjö GK´s deltävling (pga regn). Det vi
kan se är att deltagarantalet är lägre än tidigare.
Finalen hos oss 8 september genomfördes i solsken och med nöjda deltagare, ca 65 st. Banan i
ypperligt skick. Det har fungerat bra med digitala resultattavlan. Dalarnas Tidningar gjorde ett
helsidesreportage om detta.

Arbetsgrupper har vi haft som tidigare. Vi har haft 5 grupper med ca 4 deltagare i varje. Det behöver
inte vara daglediga utan kvällar fungerar också att utföra arbetet.
Gruppansvarig träffade Tony Magnusson för genomgång av arbetsuppgifter och redskap/maskiner.
Bland andra Tony och Kent Nises har förmedlat vad som särskilt som behövdes göras.
Ett digert arbete har utförts till mångas belåtenhet. Vi tackar alla som bidragit.
Budget för kommittén har inte funnits. Vi har ingått i klubbens kassa.
Den planerade budgeten för 2021 har gått +/- 0. Måndagsgolfen har bidragit med 7 701 kr (1 100
mer än budgeterat). Tävlingsgreenfee för Dalagolfen har vi inte koll på hur mycket det blev.
Kostnader vi haft är för drift 2 000, och ny gräsklippare 5 500.
Klubben har erhållit Verksamhetsstöd IF idrott för äldre med 17 500.

Vi har tyvärr inte tagit del av PRO Joakim Ahlin tjänster.

Kommittén tackar Barbro och Claes Anderses för deras engagemang och digra arbete när de nu har
avsagt sig uppdraget.

Dala-Järna 2021-11-16
Seniorkommittén
Claes, Barbro, Kitty, Doris

