
Styrelsemöte Idrefjällens Golfklubb Nr 5  2020-07-22 

 

Närvarande ledamöter och suppleanter: 

Ingalill Svedmyr Johansson, Agneta Martinsson, Jan Heder, Fredrik Litze’n, Ann Langhard 

 

1 Öppnande av möte 
Ingalill hälsade alla välkomna och förklarade skype-mötet öppnat. 
 

2 Val av sekreterare om inte Elin är närvarande 
Ann valdes till sekreterare. 
  

3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

4 Föregående protokoll 
Protokollet från möte nr 4 ej inkommet, påminner sekreteraren om detta. 
 

5 Information om banan och restaurant från Idrefjäll 
Banan får mycket beröm, greenerna välskötta, det är grönt och fint på fairways och Tronds 
konstverk uppskattas av alla.  
Restauranten är klar att öppnas efter reparation av vattenskada. Återstår att anställa en 
kock. 
 

6 Herr-, dam- och ungdomsgolf 
Herrgolf: gutgolfen varje torsdag med ungefär 20 deltagare samt måndagsgolf med 6-10 st. 
Damgolf: jentgolfen drar ca 12 st på tisdagar. 
Ungdomsgolf: 10 st aktiva 10-13 åringar, just nu tränas spel på banan. Fria rangebollar ingår. 
Ungefär 15 st äldre aktiva, 18+ år, som mest spelar på banan. 
 

7 Fredrik info 
En ökning av grönt kort från 18 st hela förra säsongen till 52 hittills i år. Många familjer 
tillsammans på kurserna och många blir sedan medlemmar hos oss. Närspelskurserna har 
dragit 5-8 deltagare varje tillfälle, 3 st kurser hittills. 
Samarbetet kansli/shop/bana fungerar utmärkt. 
 

8 Avtalet Idre Golfbana AB (Idrefjäll) 
Avtalet har inte inkommit ännu. 
 

9 Golfens Dag 
Beslut togs på mötet att inte genomföra Golfens Dag denna säsong utan ordna ett trevligt 
evenemang i samband med KM, se punkt 10. 



 
10 Tävlingar 

Fredrik/Micke/Anna funderar på en alternativ skoj-tävling i samband med KM. 
 

11 Medlemmar 
Nästan 500 medlemmar i klubben denna säsong. 
 

12 Gästundersökning 
Mycket positiv respons i undersökningen. Trevlig bana, fint bemötande, roliga inslag på 
oväntade ställen. Lite negativt om bunkrarna som kan förbättras ytterligare, avsaknad av 
restaurant samt för få ställplatser för husvagn/husbil. 
 

13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

14 Nästa möte 
Nästa möte 19:e augusti. 
 

15 Tack och bock 
Ingalill tackade och förklarade mötet avslutat. 


