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Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen 

I styrelsen har följande personer ingått: 

• Roland Andersson ordförande 

• Jonas Helin vice ordförande 

• Ingrid Inga kassör 

• Yvette Helin sekreterare 

• Dan Erixon ledamot 

• Lars-Olav Blomqvist ledamot 

• Jacob Agetoft suppleant/ungdom 

• Bjarne Wennberg suppleant 

• Ann-Helen Hansson suppleant 

Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten samt två protokollförda 

arbetsmöten.  

 

Kommittéerna 

Utbildnings/Ungdomskommittén ansvarig: Lars-Olav Blomqvist  

Dan Erixon och Jan-Erik Erixon har genomfört Gröna Kortet utbildning för 

sammanlagt 23 deltagare. I utbildningen har det ingått såväl teori som praktik.                                                            

 

Bankommittén ansvarig: Jonas Helin  

Banan öppnade 200604 och stängdes 201017. 

Jonas Helin har tillsammans med några andra ideella krafter lagt ned många 

arbetstimmar på skötsel av banan, det har klippts, röjts, underhållits byggnader 

samt utrustning på och kring banområdet, banan har hållits i mycket bra skick.   

Problemen med varmgång på såväl ruff som fairwayklipparna är nu åtgärdade 

efter omfattande felsökning.  

Det har arrangerats 2 arbetskvällar, en för iordningsställande och öppning av 

banan samt en för bortplockning och stängning av banan.  

Städning och skötsel av golfstugan har skett ideellt.  

Fredagarnas Pay and Play har kvarstått men ingen efterfrågan har funnits. 
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Tävlingskommittén ansvarig: Linus Staf och Bjarne Wennberg  

Under säsongen 2020 har det genomförts 19 av 21 planerade tävlingar på 

golfbanan, en onsdags- och en söndagstävling fick ställas in på grund av för lågt 

deltagande. 

På söndagstävlingarna deltog mellan 4 och 15 personer, totalt 40 tävlande spritt 

över 5 tävlingar. Föregående år fick samtliga söndagstävlingar ställas in på 

grund av för lågt deltagande. 

På onsdagstävlingarna har det varit mellan 5 och 17 deltagare, totalt var det 140 

tävlande spritt över 13 tävlingar.  

Föregående år var det 100 deltagare spritt över 13 tävlingar. 

Klubbmästerskapet genomfördes som en18-håls/1-dags tävling på prov för att se 

om intresset skulle öka gentemot föregående års låga deltagande. Det var 5 

stycken anmälda till årets KM och även om det var en ökning mot de 3 som 

deltog ifjol så kommer vi att gå tillbaka till den sedvanliga 36-håls/2 dagars 

tävling som det brukar vara då flera medlemmar hade åsikter om upplägget av 

tävlingen och därför valde att inte vara med. 

Som helhet har vi haft ett bra tävlingsår med en del nya ansikten på tävlingarna 

och onsdagstävlingarna fortsätter att vara de populäraste. 

Handicapkommittén ansvarig: Åke Sandqvist. 

Några HCP-justeringar har genomförts. 

 

Drivingrange Porjus 

Rangen i Porjus har varit öppen samma period som banan, det vill säga 200604-

201017. 

Såväl gräsklippning, bollplockning och övrig skötsel på och kring rangen har 

skötts ideellt av Lars-Olov Blomqvist, detta har fungerat mycket bra.  

Bollmaskinen repades i början av säsongen och har fungerat bra efter det.  

För att spara gräsklipparna har klubben anlitat en lokal firma i Porjus som har 

tagit bort de större stenarna som stuckit upp ur backen.  

 

 

Drivingrange Jokkmokk 
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Rangen i Jokkmokk har varit öppen från mitten på maj till mitten på september 

och skötseln har organiserats av Jan-Erik Erixon, detta har fungerat mycket bra. 

Cirka 15 dagsverken har utförts under säsongen det har skottats (med 

hjullastare), reparerats stängsel, röjts samt förbättrats runt och vid övningshålet.  

Bollmaskinen har reparerats i sommar. 

Jokkmokks kommun har skött gräsklippningen.                       

 

Hemsida: ansvarig Yvette Helin 

Yvette Helin har löpande hållit hemsidan uppdaterad under säsongen.  

 

Postmottagare: Yvette Helin 

Yvette har under året mottagit, scannat och mailat fakturor och annan viktig 

information till Birgit, Roland och Ingrid. 

Tidskrifter och dylikt har levererats till golfhuset. 

 

Facebookgrupp: administratör Yvette Helin 

Yvette men i huvudsak Åke har löpande gjort inlägg i gruppen under säsongen. 

 

Bokföring, fakturering, en del GIT-tjänster och hantering av 

info@porjusgk.com 

Dessa tjänster har golfklubben köpt av Birgit Isaksson som sköter dom på ett 

oklanderligt sätt. Stort tack för det Birgit! 

 

Övrigt. 

Även sommaren 2020 har klubben erbjudit barn och ungdomar kostnadsfri 

Gröna Kortet kurs med ingående medlemskap för året. 

Till övriga har klubben erbjudit Gröna Kortet kurs till ett självkostnadspris på 

500 kr, i summan ingick medlemskap för 2020. 
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Roland Andersson och Ingrid Inga har kontaktat kommunalrådet för att få 

besked om var ärendet med en eventuell golfbana i Jokkmokk står, ärendet 

ligger just nu hos tjänstemännen. 

Klubben vill också ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla sponsorer. 

 

Medlemmar. 

Medlemsantalet har ökat lite jämfört med 2020. Antalet medlemmar är 244 st.  

 

Vi i styrelsen känner oss mycket nöjda med årets arbete, detta trots pågående 

pandemi som vi har anpassat oss till. 

Med det sagt vill styrelsen tacka alla medlemmar och kommittéer för det gångna 

verksamhetsåret, det är många ideella timmar som läggs ned i att hålla igång 

klubben och utan allt engagemang skulle det inte fungera.  

Styrelsen vill också passa på och önska den nya styrelsen all lycka med det 

fortsatta arbetet i Porjus Golfklubb 

 

Roland Andersson         Jonas Helin 

/ordförande/                               /ledamot/ 

 

 

Yvette Helin   Ingrid Inga           

        

 /sekreterare/                   /kassör/            

 

 

         


