
 

ÖFG historia 1998– -- 

De första 50 åren av ÖFG historia och allt det som hände innan dess kan du läsa om på annat håll 

under denna flik. 50-årsjubileet firades med en storslagen bankett på Gamla Teatern.  

Det som främst präglade klubbens utveckling under de första åren efter 1997 var 

medlemstillströmningen, de framgångar som klubben hade rent idrottsligt och den tekniska 

utvecklingen på IT-sidan.  

När det gäller medlemsutvecklingen var det kö för att bli medlem, ibland upp till tre år, och vi kunde 

ta ut kö- och inträdesavgifter. Det var till och med så att det kom in motioner om att inte ta in fler 

medlemmar och att inte göra reklam för att få hit greenfeespelare. 2002 hade vi 6700 

greenfeegäster vilket torde vara ett oöverträffat rekord! Toppen när det gäller antal medlemmar 

med full spelrätt uppnåddes 2003 och 2004 med 1600 st av 2600 medlemmar totalt. Samma 

utveckling gällde för hela golfsverige där vi som mest hade drygt en halv miljon spelare (2004). 

Därefter har den totala summan långsamt minskat, för att de senaste åren öka något och är 2019 

486 000 st. Ett flertal projekt har sjösatts för att öka antalet juniorer och antalet flickor/kvinnor både 

i riket, i distriktet och i klubben. ÖFG gjorde en speciell tjejsatsning från 1998 med positivt resultat.  

Om det idrottsliga kan du läsa på annat håll nedan men det måste framhållas att ÖFG var bästa 

ungdomsklubb i landet resultatmässigt år 2000 och att både herrar och damer båda vann division 1 

2002 och därmed spelade i elitserien året därpå!   

Likaså när det gäller IT-utvecklingen kan du läsa en utförlig beskrivning på annat håll nedan.  

I Jämtland/Härjedalen bildades flera golfklubbar: Storsjöbygden 1989. På 2000-talet: 

Krokom/Sandnäset 2002, Sonfjället/Hede-Vemdalen 2000, Strömsund 2007 och Rossön 2000 varför 

konkurrensen hårdnade när antalet medlemmar minskade. I dag är det 11 klubbar i distriktet. 

Dessutom uppstod en mängd sk brevlådeklubbar runt om i Sverige som lockade med mycket låga 

medlemsavgifter men som å andra sidan inte präglades av klubbkänsla, tränings- och 

tävlingsverksamhet och ibland hade mycket enkla banor med en brevlåda som klubbhus. För ÖFG del 

skedde en avgörande affär när vi förvärvade all mark från Fortifikationsverket 1999 för 1,7 miljoner 

kronor. Det innebar att vi på ett helt annat sätt kunde utveckla banområde mm.  

För att möta medlemstillströmningen och förbättra möjligheterna att utveckla golfförmågan vidtogs 

ett stort antal åtgärder som hade till syfte att dels förbättra träningsmöjligheterna dels göra 

klubbhusområdet mer tilltalande, dels förbättra förutsättningarna att bedriva restaurang- och 

golfshopverksamhet. Samtidigt som klubben tog fram och lanserade visionen ”Norrlands bästa 

golfklubb – en mötesplats för alla” sjösattes ett ambitiöst idrottsprogram med syftet att årligen sänka 

medelhandicap genom grupp- och klubbträning. Korthålsbanan (från 2004 Pay and Playbanan) kom 

1996, nya tee och backtee 98, ny restaurang och förbättringar av greenkeeperområdet 2003, ny 

shop, parkeringar och rangeupprustning 2004, övningsområde 2006, ny sträckning av hål 4 och ny 

konstgräsputtinggreen 2008 samt fairwaybevattning och studio på rangen. 2011 tillkom 

äventyrsbanan för att locka ungdomar till en mer lekfylld golfstart. Parallellt med detta skedde ett 

omfattande arbete med att utveckla banans säkerhet, dräneringsarbeten, förbättring av greener och 

bunkrar, en del bunkrar tillkom också. Utglesning av skog och anpassade ruffklippningar gjorde att 



både spelhastigheten och skönhetsvärdet förbättrades. Dessutom kortades en del ”röda” tee och 

orangea tee anlades och senare övergick man till hektometerbeteckningar i stället för de traditionella 

färgbenämnda.  

Ett av de stora projekten för framtidens golfbana var det under 2013 igångsatta arbetet, med hjälp av 

bankonsulenter från SGF, med en anläggningsplan (Master plan). Syftet var att ta fram en långsiktig 

utvecklingsplan för vår anläggning. En av flera ingredienser i planen var bl a ny sträckning av hål 5. Ett 

arbete som så smått inletts redan under 2012. Arbetet fick avbrytas under 2013 då 

markförhållandena inte var de bästa, marken var för blöt. Masterplanens förslag med några få 

undantag har i övrigt inte lett till några ombyggnader på banan därefter, främst p g a att åtgärderna 

krävt för tunga investeringar. En faktor som vid flera tillfällen påverkat banan och dess omgivning är 

de återkommande stormarna, bl a 2014 benämnd Ivar som fällde ca 300 träd. 

Vid periodens start (1998) var antalet kommittéer mycket stort och med ett stort antal ideellt 

arbetande. I början av 2000-talet beräknades det att ca 150 personer hade någon eller några 

uppgifter i klubben. Antalet kommittéer var då 10 för att succesivt minska fram till 2019 och i dag 

endast ha veterangolfen ideellt bedriven. Under alla tidigare år har mängder av insatser av frivilligt 

arbetande gjorts och om en del av dessa kan du läsa på annat håll under detta uppslag.    

   

 


