
Profiler (många fler hittar du i 50-årsjubileumsskriften, en del är fortfarande aktiva) 

Bo Mårtensson går som lite av en röd tråd genom klubbens historia. Redan 1972 (ett år efter 18-

hålsbanans tillkomst) påbörjade han sin ideella bana i klubben. Han har som beskrivits i 

jubileumsboken 1997 agerat i flertalet förtroendeuppdrag. Bosse hann med styrelseledamotskap i 

många år varav 15 år som ordförande. 1996 hände en smått oväntad rockad. Bosse lämnade 

ordförandeskapet och blev klubbens första klubbdirektör. Han rundade av sin långa och gedigna 

karriär med att leda valberedningsarbete mellan 2008 och 2016. 

Begreppet Bo Mårtensson har verkligen satt avtryck i Östersund-Frösö Golfklubb. 

Björn Wibom var ordförande i klubben under 8 år av 2000-talet (2002–2009). 

Björn och en aktiv styrelses intresse och höga ambition för utvecklingen av klubben renderade i en 

period av flera avgörande investeringar i syfte att möta medlemmarnas krav på ökat utbyte av 

medlemskapet och modernisering av klubbens tillgångar. Under perioden skapades förutsättningar 

för utbyggnad av klubbhuset för såväl shop- som restaurangverksamhet och därtill klubblokaler och 

administration. Juniorhuset etablerades liksom nya p-platser. Övningsområdet byggdes 2005 och 

togs i bruk under 2006. Ett utomordentligt tillskott för medlemmarnas behov av träning av 

färdigheter. Därtill gjordes förbättringar på rangen och en studio byggdes för en effektiv 

svingutbildning. 2008 togs den efterlängtade fairwaybevattningen i bruk.  

Under den här tiden bildades ett dotterbolag till klubben i syfte att arrendera bana och fastigheter av 

klubben och sköta driften av dessa. 

Under Björns ordförandeskap investerades ca 15 mkr och ÖFG kunde betraktas som en anläggning 

som inte bara hängde med i tiden utan också påtagligt höjde kvaliteten för såväl medlemmar som 

gäster.  

Efter tiden i klubbstyrelsen blev han ordförande i J/H golfdistriktsstyrelse under ett par år. 

 

Erik Åkerlund inledde karriären i ÖFG 1973 med uppdrag i tävlings-, marknads- och 

sponsorkommittéerna samt i styrelsen fram till början av 90-talet då han blev ledamot i 

Jämtland/Härjedalens distriktsstyrelse och sedan från 1994 ordförande i distriktet i 6 år. Han klev av 

våren 2000 då han blev invald i Svenska Golfförbundets förbundsstyrelse och tjänade där fram till 

våren 2004. 

Han kom tillbaka i klubben för att starta upp driftbolaget från december 2004 i rollen som 

ordförande fram till 2010 då sammanläggningen av klubb- och bolagsstyrelser skedde efter beslut på 

årsmötet 2010. Driftbolaget var under den tid det verkade ett utomordentligt instrument för att 

effektivt koppla ihop investeringsverksamheten med den löpande driften och utveckling av bana och 

fastigheter. 

Erik verkade 37 år i golfens tjänst. Endast slagen i klubben av Bosse Mårtensson med drygt 40 år. 

Eriks entré in i funktionärsrollen inom ÖFG skedde tack vare Bosses enträgna rekrytering till 

tävlingskommittèn som då var hans ansvarsområde. 



 

Göran Knutsson– en annorlunda skåning, lågmäld, blygsam – anlände till klubben som dess 

Pro/tränare 19??från Rya i Helsingborg. Han hade dessförinnan spelat golf på högsta nivå med bl.a. 

vinst mot Seve Ballesteros m. fl. 

Göran har successivt byggt upp sin verksamhet med golfshop och träningslektioner och parallellt 

varit idrottsansvarig i klubben. Effekterna kan idag ses med stora framgångar under perioden för 

både dam- och herrlag i serie- och cupspel, samt en av landets bästa Golf Store-butiker. Göran har 

uppnått nationell erkänsla för sin verksamhet och personlighet, vilket kan exemplifieras av att en av 

de största utrustningsproducenterna har Göran i sitt produktråd. 

Vi kan konstatera att Göran har varit och är en viktig ingrediens i ÖFG:s varumärke och profil.  

Magnus Åsell 

Rebecca Nordenman År 2012 fick ÖFG sin allra första och hittills enda kvinnliga ordförande efter 65 

år av manlig dominans, när Rebecca valdes. Det var en spännande period med med fokus bl.a på 

jämställdhet som ledde till att klubben utsågs till en av 8 klubbar i Sverige att ge sig i kast med SGF:s 

projekt Vision 50/50. Rebecca ville också betona mera långsiktighet i klubbens utvecklingsplaner. Hon 

startade upp tillsammans med SGF:s bankonsulent m. fl. arbetet med en ”Masterplan”. Ett 

omfattande arbete som engagerade många av klubbens medlemmar. Arbetet som presenterades 

2015 innehöll flera stora ändringar av banans layout. Många av förslagen krävde stora investeringar 

för att åtgärdas. Klubbens ekonomi har medfört att planens ambitioner inte ännu har lett till några 

större förändringar. 

Rebeccas engagemang för dessa profilfrågor var under hela hennes ordförandeperiod påtagligt. Hon 

ruskade om tankebanorna i klubben och fick många medlemmar att ha synpunkter under sina 5 år 

som ordförande. 

 Mari Johansson går som en röd tråd genom klubbens juniorverksamhet. Kunnig, engagerad och 

deltagande i såväl ledning av träningar som tävlingar på klubb, distrikts och nationell nivå. Hon vann 

stor respekt för sitt arbete nationellt och utsågs 2008 till Årets Ungdomsledare på SKANDIA Junior 

Golf i samband med Skandia Cupfinalen på ÖFG. Mari har också ingått i Skandia Tours TD-grupp med 

uppdrag att genomföra tävlingar runt om i landet. Många har lärt känna Mari när hon varit ett viktigt 

stöd för organisationen runt olika tävlingar. 

Birger Mangs invaldes i styrelsen som suppleant 1996, blev ansvarig för bankommitten 1997 och 

sedan klubbens intendent från 1998 till 2006. 

Birger gjorde sig känd för sitt stora golfengagemang och var ”primus motor” i den av distriktet 

påbörjade banvärderingsgruppen för att möta kraven för det införda slopesystemet.  

Som intendent var Birger alltid på plats beredd att prata golf, anläggning m.m. med medlemmar och 

gäster, till synes outtröttlig med långa arbetsdagar som följd. Höll under många år i Frösö Masters 

vad gällde marknadsföring, sponsorer mm  

Jan Mårtensson   Höll många år ihop junior- och träningsverksamhet, styrelsearbete under 14 år, 

därefter JHGDF  



Ove Fahlén  eldsjäl inom junior- och träningsverksamheter under många år. Utbildade massor av 

nybörjare i regelkunskap. Brann för Frösö Masters. Verkade många år inom JHGDF, däribland som 

ordförande  

”Servicegruppen” Under flera år in på 2000-talet verkade Anna o Egon Ottosson, Härje Molander och 

Helge Jonsson som en mycket uppskattad ”servicegrupp”. 

 De såg på ideell väg till att det var snyggt och städat i och runt klubbhuset. Dom var aktiva under 

städdagarna årligen och kände mycket för klubben och dess medlemmar. Alla fyra utgjorde ett 

trevligt och väl igenkänt inslag i klubbmiljön. Dom var ett konkret exempel på det ideella 

arbetet som historiskt utgjort stommen i ÖFG. Därefter har funktionen levt vidare men då 

med anställda medarbetare. 

Rudi Hammarlöf som spelade till 96 års ålder (guldmedlem) och deltog i städdagar till slutet. 

 

 

 


