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Klubblad Loftahammars GK 2017-12-28 

 

 

Säsongen 2017 
 
Årets säsong kom igång 24 mars endast 4 dagar efter föregående år, 2016, då vi öppnade 20 mars. 
 

Säsongen har varit mycket bra, med mycket medlemsspel, bra tävlingsverksamhet och det var ett bra 
golfväder under hela sommaren. Våren och hösten var dock något sämre vädermässigt än 
föregående år. Vår nya Padel-bana blev en succé och bidrog med sina intäkter till att vi inte behöver 
höja årsavgiften för 2018. 
 

Vår duktiga personal har arbetat hårt under året och golfbanan har under 2017 fått mycket bra och 
positiva omdömen för sin fina kvalité och medlemsundersökningen som genomfördes under året 
visade på högsta betyg för vår serviceinriktade kanslipersonal! 

 

I detta klubblad kan ni läsa om ett axplock av de aktiviteter och händelser som genomförts på och 
omkring Loftahammars Golfbana under 2017. 

 

Vi vill rikta ett mycket stort TACK till alla er som på olika sätt ställer upp för klubben och till alla 
sponsorer för stödet under 2017, ni är otroligt viktiga för oss! 



 

 

Loftahammars Golfklubb 

www.loftahammarsgk.se 

2 

 

 

Café Albatross 
 
I början på året blev det klart att Elisabet och Martin med 
familj skulle driva Café Albatross på Loftahammars 
Golfklubb! 

Det märktes direkt på den goda maten och de hembakade 
produkterna att Elisabet som kallas ”Bettan” alltid haft 
intresse för bakning och matlagning och att Martin tidigare 
arbetat som kock. 

Bettan och Marins barn, Isabelle och Tove och deras 
sommarjobbare har under säsongen arbetat hårt och 
erbjudit en väldigt god service som uppskattats av alla!  

Det är väldigt roligt för oss alla att Bettan och Martin med 
familj kommer fortsätta att driva Café Albatross under 
2018! 

 

 

 

 

Förbättringsarbeten på banan 
 

Det genomfördes en hel del dränerings- och 
förbättringsarbeten under vintern och våren inför 
säsongen 2017. En märkbar förändring var 
förbättringarna av våra bunkrar. 

Niclas Lundberg, Loftahammars Grävmaskiner 
AB hjälpte oss att gräva ur bunkrarna vid 9:ans 
och 7:ans greener.  

Bunkern fick ny dränering, ny form och gjordes 
något större. Under säsongen fick vi dock lite 
problem med 9:ans bunker som fick grävas om 
då det fanns risker för toppade bollar in till 
klubbhuset. 
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Nya bänkar 
 
Hösten 2016 diskuterade vi att flera av våra 
bänkar gjort sitt och skulle behöva bytas ut inför 
säsongen 2017. 

Då precis som vid flera tillfällen tidigare så klev 
Kjell Turesson fram och erbjöd sig att med helt 
ideell arbetskraft bygga bänkar!  

Inför säsongen 2017 byggde Kjell alla de 
jättefina bänkarna som står utplacerade runt 
golfbanan och klubbhuset! 

Stort TACK Kjell för de fina bänkarna! 

 

 

 

 

 

Vårens städdag 

Den 26 mars genomfördes vårens städdag 
och över 70 personer var med och städade! 

Området där vi fattat beslut om att bygga 
padeltennisbanan blev ren från ris och på 
minigolfbanan blev allt löv som samlats bort 
räfsat.  

Runt hela banan jobbade medlemmarna hårt 
med allt ris som blivit kvar efter det att vår 
duktiga banpersonal röjt på hål 2, 3, 4 och 5. 

Alla fönster och glasräcket putsades.  

 

Alla möbler rengjordes och plockades ut på altanen och lagom allt var färdigt kom den värmande 
solen fram så alla fick plats att fika. 

Det var även premiär för nya Café Albatross som dagen till ära gjort fantastiskt goda smörgåstårtor! 
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Barn och ungdomar 

Barn och juniorverksamheten är viktig för klubbens framtid och det är viktigt att fortsätta att utveckla 
verksamheten och öka intresset hos våra barn och ungdomar. 

Det är väldigt roligt att vi har så många härliga barn som varit med vid träningarna och att de verkar 
trivas på klubben, i klubbhuset, på rangen och minigolfbanan! Vi kan redan nu se att barnen har 
utvecklats efter de träningar som genomförts på torsdagarna under hela sommaren och hösten. 

Tack till alla barn, föräldrar och till Christer "Cribba" Åkerblom för ett bra arbete och stort engagemang 
under 2017! 

En nyhet för året var det golfläger som genomfördes för barn mellan 7-15 år och hela 25st barn 
deltog. Det blev ett mycket lyckat läger med övernattning i Bygdegården med flera aktiviteter på 
schemat, t ex golfträning, fotbollsträning, Padel och bad på Sandgläntan.  

Den goda förtäringen i form av frukost, lunch och middag intogs på Café Albatross. 
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Årsmöte och bolagsstämma 

Den 1 maj kl 11.00 hölls årsmöte för Loftahammars Golfklubb och årsstämma för Loftahammars Golf 
AB. Ordförande Svante Gustafson hälsade de engagerade och glada medlemmarna och aktieägarna 
som deltog på mötet välkomna! 

Svante höll på ett förtjänstfullt sätt i ordförandeklubban och Joakim informerade om ett axplock av de 
aktiviteter som genomförts under 2016.  

Årsredovisning och revisionsberättelse gicks 
igenom och stämman fastställde resultat och 
balansräkning och gav ansvarsfrihet åt styrelsen 
och verkställande direktören. Eva Thörngren 
tackades av för sina år i styrelsen och Eva 
Malmström valdes in som ny ledamot i styrelsen. 

 

Stort tack till alla er, medlemmar för ert 
engagemang och tack till alla er som på olika sätt 
stöttar klubben genom positiv feedback, 
arbetsinsatser, skänkta bidrag och sponsring! 

 

Nytt nät på 1:a tee 
 
Vi har fantastiska resurspersoner som hjälper till 
med allt från byggnationer till kvalitetshöjning av 
vår golfbana och dess kringområden eller annat 
som är i behov av att fixa!  
 
Som exempelvis när nätet vid 1:a tee behövde 
bytas ut, då är man på plats och fixar detta! 
 
Stort TACK för all er hjälp, den är ovärderlig!   
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Upptaktsmöte damerna 
 
Ett 30-tal damer träffades lördagen den 13 maj för 
Damernas uppstartsmöte. Damkommittén informerade 
om årets måndagstävlingar samt övriga aktiviteter för 
damer, såsom resursgruppen, seriespel D50, 
matchstegen, Ninnis tavla och Fredriks utbildningspaket. 
 

Under eftermiddagen avnjöt man en pajbuffé från Café 
Albatross. Vid kaffet presenterade ett antal damer årets 
nyheter i shopen i form av en mycket populär 
mannekänguppvisning. Mötet avslutades med shopping 
då klubben erbjöd 20 procent i shopen. 
Tack för ett härligt engagemang! 

 

 

Golfens dag 
 
Den 20 maj genomfördes Golfens dag, som är ett nationellt initiativ från SGF. Det var öppet hus på 
många golfklubbar runtom i landet just den här dagen. 
 

Under dagen fick man prova på golf, se på våra maskiner, umgås och njuta av vår fina miljö. Vi fick 
under dagen några personer som anmälde sig till Grönt kort kurs och är i dag medlemmar. 
Golfens dag kommer även genomföras under 2018 och 2019. 
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Invigning av Padel-banan 
 

På kvällen fredagen den 26 maj i ett strålande väder genomfördes invigningen av Padel-banan. Drygt 
100 glada och intresserade personer deltog och det var långt över förväntan en fredagskväll. 

Joakim inledde invigningen och berättade lite om bakgrunden till Padel-banan och all annan 
utveckling klubben genomfört de senaste 5 åren tack vare Arvsfonden, Sparbankstiftelsen och 
medlemmarnas arbetsinsatser och ekonomiska bidrag. 
 

Fjolårets SM-vinnare i klassen 45 + och även grundare av Uppsala Padelcenter, Andreas Ehrnvall, 
berättade om vad padel är och hur det spelas. 
 

Därefter genomfördes invigningsceremonin där Bertil Andersson från Sparbanksstiftelsen berättade 
om all den utveckling stiftelsen bidrar till i lokalsamhället innan han överräckte en check på 200 000 kr 
till ordf. Svante Gustafson. Adam Stenbeck klippte bandet och publiken utbrast i ett fyrfaldigt leve! 

Avslutningsvis spelade Samuel, Andreas, Charlotta och Robert en uppvisningsmatch. 
 

Stort TACK till Arvsfonden, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, KSAB, Gamleby Entreprenad, 
Padelpartner och alla ni andra som bidragit till att vi fick vår Padel-bana. 
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VT-golfen 2017 
 
VT-golfen spelades i år för 6:e gången på Loftahammars 
Golfbana! Spel över 2 dagar, måndag-tisdag veckan 
efter midsommar. Första dagen kval över 9 hål där de 
drygt 50 bästa paren gick vidare till final över 18 hål. 

 

Spelformen var som vanligt greensome.  

 

Segrare i VT-Golfen 2017 blev lag ”Marina” med Gertie 
och Anders Gambe på 66,6 slag, stort grattis! 

På 2:a plats kom lag NTM med Patrik Carlsson och 
Bosse Johansson på 68,4 slag. På 3:e plats kom lag 
Team Thunberg med Simon och Håkan Thunberg på 69 
slag. Grattis även till er! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till VT för en mycket uppskattad 
och väl genomförd tävling och kul att vi kör nästa år igen! 

Då kommer kvalet spelas söndagen den 1 juli och finalen 
måndagen den 2 juli. 

Tack till banpersonalen för en kanonbana, till tävlingsledningen, kanslipersonalen, Café Albatross och 
alla ni övriga funktionärer som hjälpt till! 

Tack även till alla er spelare som deltagit, utan er skulle det inte bli någon tävling! 

 
Jag hoppas vi ses nästa år igen då vi spelar VT-Golfen 2018! 
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Klubbrådgivare 
 
Den 4 juli var Anders Hammarström som är en 
av SGF:s nya Klubbrådgivare på besök på 
Loftahammars Golfklubb! 

Klubbrådgivarnas uppdrag är bl a att stödja oss 
i utvecklingsfrågor, ta fram fakta, analysera 
nuläget, stötta vid framtagande av 
beslutsunderlag, men också instruera, 
implementera, coacha och utbilda oss inom en 
rad olika områden. 

Anders visade omgående på ett positivt 
engagemang och en vilja att stödja oss och dela 
med sig av sin information och sina 
erfarenheter! 

Anders kommer samla på sig en mängd 
kunskap vid sina klubb-besök som vi kommer 
ha mycket nytta av och få ta del av framöver! 

 

God samverkan med Båtklubben 
 
Loftahammars Båtsällskap bedriver många 
aktiviteter både för barn och ungdomar, men 
även för vuxna! Loftahammars Golfklubb och 
Loftahammars Båtsällskap har ett mycket gott 
samarbete där vi inom ramen för 
”Skolsamverkan” tar emot skolklasser som vill 
prova på att segla och spela golf.  
 

Stort tack till Stig Petterson på Båtklubben som 
håller ihop detta på ett föredömligt sätt!  
Stort tack även till alla er hos oss som hjälper till 
att ta emot och låta eleverna prova på golf! 

 

 

Informationsmöte 
 
Den 20 juli kl 19.00 genomfördes det årliga 
Informationsmötet i klubbhuset. 

Vision, mål, ekonomi, medlemsstatistik, 
banskötsel och ett axplock av nyheter gicks 
igenom.  

Tack till alla er medlemmar för ert positiva 
engagemang! 
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Klubbmiddag och prisutdelning KM 
 
Den 29 juli genomfördes 2017 års klubbmiddag och i samband 
med detta prisutdelningen efter klubbmästerskapen. 

Café Albatross serverade en välkomstdrink med snittar, en mkt 
god grillbuffé till huvudrätt och en utsökt pannacotta till dessert. 

Tack alla deltagare och stort TACK till Café Albatross för mycket 
god mat och dryck, ni är superduktiga! 

 

I år var det två juniorer som tog hem segrarna, vilket är 
fantastiskt roligt!  
Stort grattis Ludvig Eriksson och Alice Daag! Ludvig vann 
dessutom junior KM för pojkar. I flick-klassen vann Saga 
Rehncrona. 

H40 vann Örjan Wingerstad, H60 Anders Gambe och D60 
Denice Bergman! 

Stort grattis till er alla!  

 

 

 

Ett slag för cancern 
 

Lördagen den 4 augusti spelades tävlingen "Ett 
slag för cancern" där alla intäkter går till 
Cancerfonden! 
Spelformen var en singel 9 hål poängbogey. 

Vinnare i år blev Robbie Waldau, tvåa blev Albert 
Svensson och på tredje plats kom Örjan 
Wingerstad. Grattis till er alla! 

Sandbyhof, Galleria Bankvalvet, Wienerbagarn 
och Café Albatross hade skänkt fina priser till 
prisbordet, stort Tack!  

Totalt under 2017 så samlades det in hela 24 002 
kr vilket är fantastiskt, bra jobbat alla!  

 

Stort tack till alla er som bidragit! Ni är fantastiska! 
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Sponsorer och resursgruppen 
 
Den 15 september bjöds Loftahammar Golfklubbs sponsorer och de 
resurspersoner som helt ideellt gör en mängd olika arbeten på och 
omkring golfbanan in till en scamble-tävling över 9-hål. 

Vann gjorde lag Ronny Waldau och Olle Pettersson på 29 slag, stort 
Grattis! 

Efter tävlingen bjöd Café Albatross på en utsökt buffé och till efterrätt en 
mycket god kladdkaka! 

Loftahammars Golfklubb vill rikta ett mycket stort TACK till alla er 
sponsorer och till alla er i resursgruppen.  

När alla otroligt viktiga för Loftahammars Golfklubb! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dräneringsarbeten 
 
Varje år kommer det upp vatten på olika ställen på 
banan som under året måste hanteras. 
 
Under november och december har en hel del 
dräneringsarbeten genomförts på hål 2, 3 och 4:a. 

Det är den duktiga och skickliga maskinföraren Niclas 
på Loftahammars Grävmaskiner AB som utfört arbetet! 
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Tränare / PRO 
 
Fredrik Stoltz har varit vår tränare/PRO under tre år, men fick redan hösten 2016 ett toppjobb som 
säljare på Wilson som tar 100% av hans tid. Hela sista året har Fredrik försökt att kombinera arbetet 
på Wilson med att fullfölja sitt uppdrag som PRO hos oss.  
 
Vi har full förståelse för att Fredrik inte kan 
fortsätta som tränare/PRO nu när han arbetar 
heltid hos Wilson, men vi är mycket tacksamma 
för de år vi fick ha Fredrik hos oss och önskar 
honom lycka till i framtiden! 
 
Gustav "PRO" Adell var en positiv injektion som 
under sommaren och hösten hjälpte Fredrik med 
tränarsysslorna och han var mycket uppskattad av 
de som tog lektioner av honom eller deltog på 
hans utbildningar. Vi har under hösten haft en 
dialog med Gustav om att han skulle vara vår 
tränare/PRO under kommande säsong och vi är 
nu mycket glada att kunna meddela att Gustav 
tackat JA!  
 
Gustav kommer i början på nästa år skicka ut 
information om hur upplägget med utbildningar 
och träningar för säsongen 2018 kommer se ut. 
 
Vi hälsar Gustav varmt välkommen och hoppas att han ska trivas hos oss! 

 

 
 

 

Julgransmingel 
 
Den 9 december genomfördes 2017-års 
”Julgransmingel” i Klubbhuset.  

Alla hälsades välkomna med glögg och 
pepparkakor innan vi satte oss till bords för att äta 
en god skinkmacka från Café Albatross. 

Därefter var det dags för utlottning av priser, men 
innan vinnarna drogs så diskuterades 2018-års 
budgetar. 

1:a pris i julgranslotteriet gick till Benny Davidsson, 
stort grattis! 
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Banpersonalen informerar 
 
Vi vill börja med att tacka er alla för den positiva 
feedback vi får för banans kvalité och skötsel. Vi är 
också tacksamma för de tips vi får hur vi på olika 
sätt kan utveckla banan och ytterligare förbättra 
kvalitén. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra duktiga 
sommarjobbare och till alla resurspersoner som 
hjälper oss! Utan er skulle vi aldrig kunna hålla den 
höga kvalité och finish som vi har på och omkring 
vår golfbana! 

Vi känner att banan är prioriterad och vi har alltid 
fokus på långsiktig kvalité. Vissa åtgärder kan 
ibland inverka på den kortsiktiga kvalitén då vissa 
ingrepp och åtgärder måste genomföras. Vi är 
tacksamma för er förståelse för detta. 

De senaste tre vintrarna har varit relativt 
skonsamma och vi tycker vi haft relativt hög kvalité 
på både fairway och greener under året.  

 

Vi påminner som vanligt om att vi alla måste hjälps åt att laga nedslagsmärken på greenerna, detta för 
att behålla en långsiktig kvalité. 

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År och vi lovar att göra allt vi kan för att få banan i ett väldigt gott skick 
inför säsongen 2018. 
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Nyheter inför 2018 
 

Vi hoppas och tror att det kommer hända en hel del intressanta och spännande nyheter på och 
omkring Loftahammars Golfbana under 2018. Några som planeras just nu är: 

 

 Inköp av en ny ruffklippare till en kostnad på ca 700 000kr 

 Inköp av en självgående bollplockare och självgående robotgräsklippare till rangen 

 Förbättrad akustik i klubbhuset bland annat genom att sätta upp nytt intertak 

 

Vi kommer kontinuerligt informera om de aktiviteter som genomförs på hemsidan och via sociala 
medier. 

 

 

 

Tack! 
 

 
Loftahammars Golfklubb vill tacka alla medlemmar, sponsorer och övriga 
personer som på olika sätt stöttar klubben! 
 
Vi vill också passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt År! 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                              


