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Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb 
 
Gunnarns Golfklubb bildades den  5 juli 2001. 
 
Styrelse under verksamhetsåret: 
Olle Wärnick  Ordförande 
Sten Gullhagen  Kassör 
Roland Kärrman  Sekreterare 
Erik Lundqvist  Vice ordf. 
Håkan Gustafsson  Ledamot 
Kenneth Sandberg  Ledamot 
Sixten Fredriksson  Ledamot 
Sture Holmner  Suppleant 
Christine Wallin  Suppleant 
Rickard Stenmark  Suppleant  
 
Suppleanterna kallas till styrelsemöten. 
 
Banansvarig  Erik Lundqvist 
Handicapansvarig  Kenneth Sandberg 
Idrottsansvariga  Kristina Pärnaste-Linder 
Ungdomsansvarig  Christina Wärnick 
IT-ansvarig   Roland Kärrman 

 
Damkommitté bildades i augusti. 
Christine Wallin smk. 
Kristina Pärnaste-Linder 
Helen Rönnquist 
Katarina Holmner 
Agneta Holmner. 
 
 
Mötesverksamhet. 
Under verksamhetsåret har det hållits 6 styrelsemöten. 
 
 
Medlemsantal 
Medlemmar Män: Kvinnor: Totalt: 
 Medlem distans MED spelrätt 2 1 3 
 Medlem distans UTAN spelrätt 34 17 51 
 Medlem lokal 59 17 76 
 Stödmedlem 10 5 15 
Totalt: 108 40 145 
 
 
 



Bakgrund byggand av golfbana i Gunnarn 
Förstudie avslutades oktober 2000. Den visade på att det finns goda förutsättningar att 
bygga en 9 håls golfbana. Lämplig plats bedömdes vara markområde bakom Konsum 
längs Gubbträskvägen mot Byavägen. Tillstånd enligt miljöbalken har givits 2001. 
Projektgruppen för förstudien tillsammans med föreningar i byn har drivit projektet 
vidare fram till bildandet av golfklubben juli 2001. 
 
 
Verksamheten  
Under verksamhetsåret har fortsatt byggande av återstående hål pågått. Mitten av juli 
öppnade vi hål 5, 6, 7 och då var alla 9 hål i spel. Färdigställande och målning av 
klubbhus har pågått under året. Klubbhuset innehåller personalutrymmen och 
serviceutrymmen för spelare. Garaget har flyttats och färdigställds. Genomfört drift av 
banan och övningsbanan. För att klara skötseln av banan så har följande maskin köpts 
in: Beg. Dutch jordbrukstraktor för klippning av ruff samt lastning av sand, jord.  Vi har 
M2 medlemskap under 2007. Ny ansökan om M2 har inlämnats för 2008. Greenfee 
besökare har ökat rejält under året efter att alla hål blev klara. 
 

Golfbanan 
Verksamheten har bestått av fortsatt byggande av banan. 
Bangruppen tar fram lösningar för banans utformning och består av 
Olle Wärnick, Erik Lundqvist, Kenneth Sandberg och Håkan 
Gustafsson. Sture Holmner har med sin kompetens och 
engagemang starkt bidragit till att vi har kommit så här långt och nu 
har alla 9 hål klara. 
 
Under 2007 har sedan mitten av juli alla 9 hålen varit i spel. Vi har 
fått beröm för att greenerna är i bra skick. En del justeringsarbete på fairway har gjorts.  
 
Skötselplan för greener, fairways och övriga grönytor styr skötseln. Den kommer att 
utvecklas i takt med att nya erfarenheter och kunskap kommer fram. 
 
För att klara skötseln har vi anställt 2 feriearbetare under juni – augusti samt har ett 
antal sommarjobbare. De har gjort ett gott arbete som bidragit till att verksamheten  
 
Under vintern kommer bunkrar att grävas på sista etappen. Slopning av banan 
kommer att ske våren 2008. 
 

Övningsbanan (Driving lake) 
Övningsbanan har varit öppen hela säsongen. Antalet 
besökare har ökat lite jämfört med förra  säsongen. Vi t
att det beror på att alla hålen är igång och att gree
besökare har ökat. Genom bollautomaten har det 
passerat ca 750 bollhinkar.  

ror 
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Bollplockning har genomförts dels med ideella krafter efter ett plockschema och under 
juni – augusti av anställda. 
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Arrangemang/aktiviteter 
Kenneth har tillsammans med Gunnarns skola haft aktiviteter på övningsbanan och 
golfbanan för skolelever vid ett antal tillfällen. 
 
Damsektion startades i somras där Kristina Pärnaste-Linder, Agneta Holmner,Helen 
Rönnholm,Kicki Wallin,katarina Holmner ingår.Vi hade tjejkvällar en gång i veckan där 
vi spelade golf och sen fikade .Vi var ca 6-10 per gång och vi höll på hela hösten tills 
det blev för mörkt.Vi hade även dit Daniel Evertsson Pro  4 ggr som hade kurs med 
oss då var alla välkomna som ville. Under hösten har vi haft styrketräning1ggr/vecka 
för att bygga lite muskler.Allt detta har vi haft som studiecirkel. Roligt med ett 
blomstrande damgolfintresse i klubben. 
 
Företagsarrangemang har genomförts med konferenslokal, lunch och golfaktiviteter. 
 

Utbildning 
Gunnarns Golfklubb har genomfört grundutbildning i samarbete med PRO Daniel 
Evertsson. 
 
Vi har samarbete med PRO Daniel Evertsson Golf Lycksele för utbildning och 
praktiska instruktioner golfspel. Han svarar för all utbildning hos Gunnarns GK. 
 
 
Golfens It Systen GIT 
GIT systemet använder vi oss av i första hand för medlems- och hcp hantering. Under 
året har det varit ett antal uppgraderingar av systemet. Det är ett omfattande system 
som innehåller medlemshantering, bokning starttider, handicap, tävling, 
kassa/betalning och många andra funktioner. Under året har ett nytt kassasystem 
OSCAR införts. 
 
Webbsida 
Webbsidan är ett smidigt sätt att informera om klubben och marknadsföra oss bredare 
samt ett viktigt hjälpmedel för att värva nya medlemmar då det är enkelt att nå många 
via Internet. Sidan hålls uppdaterad så snabbt det är möjligt. Zeroday sponsrar oss 
med lagringsplats för webbsidan.   
 
Övrigt 
Vi har tagit fram första versionen av miljöplan för verksamheten vilken kommer att 
utvecklas i takt med att verksamheten utvecklas. Under 2007 har inget arbete lagt ned 
på att utveckla planen 
 
Ekonomi. 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bilaga resultat- och balansräkning  
Vår ekonomi är god då vi bygger i långsam takt och utan att låna pengar. Vi har så här 
långt finansierat byggnationen och maskininköp  med bygdemedel, sponsorpengar och 
en stor andel ideellt arbete. Medlemsantalet måste öka för att långsiktigt klara av att 
finansiera driften och verksamheten. 
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Sponsorer/samarbetspartners 
Sture Holmner  
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