
Ordföranden har ordet 

2014 har varit ett fantastiskt golfår för oss Ullna-medlemmar. Vi har fått njuta av vår härliga bana 
i vackert väder under sommaren och långt in på hösten. Vår nye VD, Johan, har startat på ett 
strålande sätt och vi medlemmar är så tacksamma för vad Johan och hela personalen gör för oss. 
Ett STORT TACK! 

Johan har med vår banchef, Marcus och banpersonalen fått ut det bästa av banan med 
underbara greener och greenområden, härliga fairways och tees. Bunkrarna har blivit mycket 
bättre under säsongen och är ambitionen att ytterligare höja kvalitén genom att bl a snygga till 
våra vattendrag.  

Vi medlemmar och alla gäster har fått uppleva en härligt utmanande bana med yppersta finish 
och dessutom mötts av ett strålande positivt bemötande i reception och restaurang. Kan man 
önska sig något mer? 

Reaktioner har varit översvallande från både gäster och media, mycket positiva omdömen i olika 
former. Banan har exempelvis fått mycket beröm där hål 16 och 17 lyfts fram som bland de 100  
bästa i Sverige, Nyligen aviserades att hål 3 kommer att rankas av Golf World som ett av Europas 
100 bästa golfhål. Golf Digest anser emellertid att hål 12 är banans bästa hål. Vi har alla våra 
favorithål men de övriga hålen kommer inte långt efter. Jack Nicklaus visste vad han gjorde. 

Nu när banan är stängd ligger fokus på Golfpunkten, Ullna Indoor, som blir ett utmärkt 
komplement till vår fina bana! Här kan vi träna under trevliga former hela vintern från 15 
november.   

I år var det första gången sedan 2010 som klubben har haft tävlingsaktiviteter en full säsong. Vi 
vill rikta ett särskilt tack till Tävlingskommittén som tillsammans med receptionen planerat och 
genomfört många trevliga tävlingar som lockat så många sponsorer. Tävlingarna karakteriseras 
av bra organisation och trevlig stämning och vi, liksom gäster och sponsorer har verkligen trivts. 
Det är också roligt att våra sponsorer återkommer år efter år. Tack Håkan, Jörgen, Lena, 
Thomas, Maria och Carl-Adam som alla bidragit till detta! 

Under 2014 har vår juniorsatsning tagit ordentlig fart. Vi tog ett antal beslut förra året, satsade 
resurser och ändrade stadgan, för att ge förutsättningar för en juniorsatsning. Under ledning av 
Anders Mårtensson och vår Head Pro Ludwig Ohlsson har detta verkligen gett resultat. Ullna har 
bland annat avancerat från plats 238 (31/12 2013) på SGF Golf Ranking Klubb Junior till plats 40 
per 10 oktober! Sök på Google ”Ullna Junior” så hittar du vår facebooksida med detaljer. Och mer 
kommer att hända under 2015. 

Vid senaste styrelsemöte beslöt vi att inrätta en ny kommitté, Idrottskommittén med Anders 
Mårtensson som ordförande. Kommittén får ansvar för Juniorverksamheten, bredd och elit samt 
Elitlagens (junior, herr och dam) seriespel. 

Avslutningsvis vill jag rekommendera ett besök till vår systerbana i Danmark, The Scandinavian 
Golf Club, strax utanför Köpenhamn. Jag spelade Old Course (något äldre än New Course) i 
början av september och det var en underbar upplevelse, inte minst det vackra klubbhuset. 
Varför inte möta våren i vårt södra grannland inför starten på en ny härlig säsong 2015 på vår 
fantastiska bana. 

Välkommen på höstmötet den 8 december   
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