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Klubb-blad Loftahammars GK år 2022 
 

 
 

I detta klubb-blad kan ni läsa om ett axplock av de aktiviteter och händelser som genomförts 

på och omkring Loftahammars Golfbana under 2022.  

Säsongen 2022 startade den 14 april då banan öppnades. Det var lite senare än 2021 då 

banan öppnade 2 april. 

Stora delar av säsongen har vädret varit bra både för golfspel och padel. Om vi jämför 2022 

med 2021 som var en bra säsong så minskade antalet golfrundor något både när det gäller 

medlemsspel och greenfee-gäster.  

Vår största utmaning är fortsatt att behålla och rekrytera nya medlemmar och här måste vi 

alla hjälpas åt. Den bästa marknadsföringen är den som ni medlemmar står för genom att 

bjuda in gäster och sprida information om vår golfklubb! En annan utmaning framöver är det 

spända omvärldsläget, höga räntor och en väldigt hög inflation. 

 

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 2022, ni är otroligt viktiga för oss!  
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Vinter och förbättringar på banan 
 

 

Vintern 2021/2022 var varierande. Det var inte några 

längre perioder av snötäcke utan vintern varvades 

med kallt väder med snö och ibland tö med regn. 

Öppnandet av banan blev lite senare än tidigare år då 

det var kallt långt in i april.  

Under vintern genomfördes en del förbättringsarbeten 

på banan, bland annat dräneringsarbeten, renovering 

av tee och greenbunkrarna på hål 5, 7 och 8, som även 

fick ny bunkersand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfförbundets miljöpris 2022 till LGK 
 

Natur- och miljöpriset är Golfsveriges största 

miljöutmärkelse och delas ut årligen av 

Swedish Greenkeepers Association (SGA) 

och Svenska Golfförbundet (SGF). Den 23 

april fick Svante Gustafson som LGK:s 

representant ta emot priset på 25 000kr vid 

en ceremoni i Stockholm.  

 

En stor orsak till att vi fick priset är för vårt 

långsiktiga miljöarbete. Vi är sedan många år 

tillbaka miljödiplomerade och vi har gjort flera stora satsningar på miljön, bland annat på 

solceller och på det bevattningssystem vi använt i många år.  

Bevattningssystemet består i att vi återanvänder renat avloppsvatten. Vi har nu även satsat på 

elbilsladdare. Vi är mycket glada och stolta att vi fått detta pris. 
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Årsmöte och bolagsstämma 2022 
 

Lördagen den 7/5 kl 10.00 genomfördes 

årsmöte för Loftahammars Golfklubb och 

årsstämma för Loftahammars Golf AB. 

Möjlighet fanns att vara med fysiskt i 

klubbhuset eller via digital länk. 

 

Ordförande Svante Gustafson hälsade de 

engagerade medlemmarna och aktieägarna 

som deltog på mötet välkomna. 

 

Stämman fastställde resultat och balansräkning samt gav ansvarsfrihet till styrelsen och 

verkställande direktören. Under mötet behandlades även några inkomna motioner. 

  

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! 

 

Även årets informationsmöte den 17 juli genomfördes som ett hybridmöte där man kunde 

vara med fysiskt eller digitalt. 

 
 

Claesgolfen 
 

Söndagen den 10 juli genomfördes juniortävlingen 

Claesgolfen där 11 pigga och duktiga juniorer kom 

till start. 
 

Claesgolfen spelas till minne av Claes Bäckström som 

har donerat en stor summa pengar till 

juniorverksamheten i Loftahammars Golfklubb. 

Tävlingen är helt gratis att delta i för alla juniorer och 

alla får pris! 

Den fina pokalen gick i år till Arvid Petersén som 

vinnare i A-klassen.  

Alida Stenbeck vann B-klassen! 

 

Kul att se engagemanget hos våra duktiga juniorer!  
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Fontän i 9:ans damm 
 

 

I mitten på juli installerades den nya 

fontänen i 9:ans damm som på ett 

positivt sätt får vattnet i rörelse.  

 

Stort Tack till Kristina och Ulf Wernquist 

som sponsrat fontänen! 

 
 
 
 
 
 

 

Barn och ungdomar 
 

 

Barn och ungdomsverksamheten är viktig för klubbens framtid och det är viktigt att fortsätta 

att utveckla verksamheten och öka intresset hos våra barn och ungdomar. Även i år gjordes 

en storsatsning på barn och ungdomarna inom ramen för projektet ”5 juniorer är fler än 4 

seniorer”.  
 

Förutom de sedvanliga 

onsdagsträningarna så åkte 

Cribba med ett 15 tal juniorer 

till Ekerum på Öland för att även 

i år ge dem möjlighet att testa 

att spela andra golfbanor än 

Loftahammars GK. Resan var 

mycket uppskattad! 
 

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, på padelbanan och minigolfbanan!  

 

Tack till alla barn, föräldrar och framför allt till Christer "Cribba" Åkerblom för ett bra arbete 

och stort engagemang under året! 
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Sandbyhof Padel Open 
 

Årets padelturnering blev som vanligt en lyckad 
tillställning!  
 
Fredag och lördag 15-16 juli i spelades 4:e upplagan av 
”Sandbyhof Padel Open”. Tävlingen spelades på Haglinds 
Padelcourt i Loftahammar.  
 
Det bjöds på god dryck, tilltugg, pizza och mycket bra 
padelspel!  
 
Grattis till vinnarna i de olika klasserna: 
 
Dam:  Sofie Hardmark och Moa Hallberg 
Mix:    Magnus och Jennifer Dahlin.  
Herr:  Oskar Aronsson Fasth och Joakim Jansson 
 
Stort tack till arrangör Fredrik Haglind för en välordnad och 
mycket trevlig tävling! Familjen Haglind är även en trogen 
huvudsponsor till LGK, vilket är mycket värdefullt och något vi uppskattar mycket! 
 
 

 

Patrik ny kanslist 
 

 

Den 1 april började Patrik Svensson sin tjänst som kanslist 
när Annette gick i pension. Patrik är känd av de flesta 
golfarna i Loftahammar då han varit med och drivit Golfcafét 
under många år. Innan Patrik kom till LGK så har han sedan 
29 år tillbaka haft sin huvudanställning på Findus 
Wienerbagaren i Loftahammar.  

Annette har officiellt gått i pension men ställer upp och 
arbetar timmar då behov uppstår, samt att hon varit en 
mycket bra läromästare till Patrik vid hans introduktion,  

 

Patrik har nu arbetat sin första säsong och vi hoppas att han 
kommer trivas hos oss och vara vår kanslist under många år 
framöver,  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Loftahammars Golfklubb 

www.loftahammarsgk.se 

6 

Klubbmästerskap 2022 
 

Onsdag och torsdag den 3-4 augusti spelades KM 2022 på 
Loftahammars golfbana.  

 

I damklassen vann Nellie Forsen på 170 slag.  

 

Herrklassen vanns av Anton Hedliden på 155 slag.  

 

Övriga klubbmästare 2022 är: 

FJR = Nellie Forsen 

PJR = Anton Hedliden 

H22 = Philip Otter  

§H40 = Mårten Elfström 

H50 = Christer Åkerblom 

D60 = Denice Bergman 

H60 = Peter Ahlinder 

H70 = Anders Gambe 

 

KM för äkta makar/sambos spelades den 21 augusti. Hanna 

Grevelius och Marcus Vallas vann på 85 slag. 

 

Stort grattis till er alla!  

 

Tack alla sponsorer och resurspersoner 
 

 

Fredagen den 9 september bjöds Loftahammar 
Golfklubbs sponsorer och de resurspersoner som 
helt ideellt gör en mängd olika arbeten på och 
omkring golfbanan, in till golftävling över 9-hål. 

 

Efter tävlingen serverades en middag som 
Loftahammars golfcafe ordnat!  

 

Loftahammars Golfklubb vill rikta ett mycket 
stort TACK till alla er sponsorer och till alla er i 
resursgruppen! Ni är alla väldigt viktiga för 
Loftahammars Golfklubb! 
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Tävlingen – 5 juniorer är fler än 4 seniorer 
 

 

Fredagen den29 juli genomfördes tredje 
upplagan av tävlingen "5 juniorer är fler än 4 
seniorer".  

Det blev en mycket lyckad tävling där alla vara 
glada och positiva! TACK till Cribba alla 
funktionärer, golfklubbens personal och alla 
deltagare i tävlingen som gjorde dagen! 

 

TACK till alla er som sponsrat med priser! 
Tävlingen spelades som en tremanna scramble 
och 38 lag deltog.  

På första plats kom Kristoffer Nilsson, Lena och 
Mikael Törnborg 

 

Andreas tackar för sig i cafét 
 

 

 

Säsongerna 2021 och 2022 drev Andreas 
Wadsten på Wadstens Chark cafét på 
Loftahammars Golfklubb. Andreas har efter 
säsongen 2022 tackat för sig och meddelat att 
han inte kommer driva Loftahammrs Golfcafé 
under 2023. 

 

Loftahammars Golfklubb har därför beslutat att 
driva cafét i egen regi under 2023, vilket kommer 
bli väldigt roligt och spännande. 

 

Stort Tack Anderas för din och dina 
medarbetares insatser i golfcafét under 
säsongerna 2021 och 2022! 
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Laddstolpar för elbilar 
 

Efter lång väntan på försenat materiel blev ladd- 

stolparna till elbilar klara att använda i 

månadsskiftet oktober/november.  

 

”Tankar” gör man via appen InCharge. 

 

Laddarna är publika så alla är hjärtligt välkomna 

att ladda. 

 

 

 

 

 

Julgransmingel  
 

Lördagen den 3 december genomfördes 

årets julgransmingel på Loftahammars 

golfklubb. Det var en bra uppslutning och 

hela 37 medlemmar kom.  

 

Alla hälsades välkomna med glögg och 

pepparkakor ute i granplanteringen innan 

det var dags att gå in i klubbhuset. 

Caféet serverade skinkmacka och Svante var 

julgransansvarig och lottade ut fina priser till 

granägarna. 

 
 

Sara informerade kort om klubbens verksamhet och lite vad som är på gång inför 2023. 

Det var som vanligt ett mycket trevligt ”Julgransmingel”! 
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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 även 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. 

Vi är mycket stolta och glada att vi fått Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska 

Golfförbundets (SGF) natur- och miljöpris 2022. Det är ett bra erkännande att vi som 

golfklubb är på rätt väg när det gäller miljöarbetet.   

 

Under året har vi genomfört en del förbättringsarbeten. Exempel på åtgärder vi genomfört är 

dräneringsarbeten, renoverat tee, renoverat bunkrar, fyllt på med ny bunkersand, underhållit 

och målat byggnader mm. Vi kommer under 2023 fortsätta genomföra åtgärder för att 

förbättra bunkrarna och förbättra tee. 

 

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 en god fortsättning, härligt 

golfsäsong 2023 och vi ska göra allt vi kan för att 

få banan i ett väldigt gott skick inför säsongen 

2023. 

 



 

 

Loftahammars Golfklubb 

www.loftahammarsgk.se 

10 

 

Tack! 
 

 

Loftahammars Golfklubb vill tacka alla er medlemmar, sponsorer 
och övriga personer som på olika sätt stöttar klubben! 
 
Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt god fortsättning på 
nya året! 
 

 

 
Foto: Peter Cordén 


