
 

 

 

 

    Medlemsbrev nr 6 2022 

 

Fortsatt skina… 
Solen. En lång och varm sommar utan nämnvärt med nederbörd har gjort möjligheterna för 

att spela gott. Jag hoppas att många av er tagit tillfälligt i akt med att både spela och träna 

och att det resulterat i att ni spelar bättre, finner att det är roligare och har större utbyte av er 

golf.  Kan säga att det fortfarande inte hänt mig trots spel på en bana i utmärkt skick. Det 

beror alltså inte på den. 

Corona effekt… 

Under åren 2020 och 2021 ökade antalet medlemskap i landet kraftigt.  Men nu är det 

vardag igen och i år har det minskat med 51 956 till 503 378. Mätpunkt 1 juli.  

Distriktets 21 klubbar har samma utveckling där de vanligtvis största klubbarna 

tappar mest. Tyvärr är trenden lika om vi ser till kommunens 5 klubbar (inkl Strand) 

där fyra minskar. Vi då? Jo vi har klarat oss och kan se en liten ökning för att idag 

vara en bit över 1600 medlemmar. 

Ekonomi…  
Resultatet totalt t o m juli är lite bättre än föregående år och +14 % bättre än budget. 

Den främsta orsaken är stabila och ökande medlemsintäkter samt sammantaget lägre 

kostnader än budget. På andra intäktsslag ligger vi både bättre och sämre än budget. 

Shopen är det största negativa utfallet, ca 25 % lägre än budget, delvis beroende på att 

produkterna kom in senare på säsongen än utlovats, vilket gör att vi tappat försäljning. 

Hela branschen har ett stort tapp i försäljning. Därför pågår rea i shopen som utökas på 

produkter som kläder, skor och demoklubbor.  

Vår likviditet är fortsatt god, ungefär som föregående år med hänsyn taget till 
leverantörsskulder. 

Vi har också under juli köpt loss de maskiner för banan som vi leasade i 6 år i samband 

med branden för 238 tkr, vilket gör att våra leasingkostnader minskar. 

Hjälp oss att bli bättre… 
Players 1st. Dags igen fördel två.  Undersökningen går ut via mail den 24 augusti till den 

hälft av er som inte deltog i del 1 under juni månad. Åt vilket håll ska klubben gå, vad 

kan vi göra för att bli bättre, vad saknar ni?  

Vi genomför den för att vi vill få just dina åsikter och synpunkter. Om någon tror att vi 

gör som vi vill så tror någon fel. De svar vi får ligger sedan som underlag för vårt sätt att 

utveckla och förändra.  

Den som inte fått den, börja med att titta i skräpposten.  



Vår ungdomsverksamhet… 
Framgång på framgång. Som jag skriver om snart i varje medlemsbrev. Tjatigt? Ja men så 
fantastiskt roligt. Utan att bli övermodig hävdar jag att vi i dag, aug 2022, har distriktets 
bredaste och t o m bästa ungdomsverksamhet.  
Vi hade sex pallplatser på Teen tour i helgen. I länken nedan kan du mer i detalj läsa om 

resultaten i de olika Teen Tour tävlingarna. Där finns också information om hur vi ligger 
till i Ungdomsserien och Juniorserien.  
På söndag är det final i Undomsserien hos oss, första start klockan 13.00. Kom ut och 
håll tummarna för våra duktiga juniorer. 
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Sunt förnuft… 

För lite sedan skrev jag om vikten av att respektera våra banarbetare och de arbete de 

dagligen gör. Vi anmäler varje allvarlig incident till förbundet, vilket kan leda till 

avstängning. 
Man väntar på klartecken. 
Tyvärr måste jag också påpeka att vi visar samma respekt och hänsyn till övriga på 
banan. Du chansar inte utan väntar tills framförvarande boll är utom fara att bli störd 
och att någon eventuellt blir träffad. Vid minsta tveksamhet ropar man ”fore”. Enkelt. 
Nu slår man ut och bollen rullar fram till fötterna på framförvarande. Framförvarande 
försöker med gester och arga miner påtala detta. Det fungerar inte. För tre hål senare 
upprepas det. Att två ggr på fem hål bli utsatt och efter färdigspelad rond påtalar det 
olämpliga. Då får man svaret ”men jag träffade ju inte någon”.  Vad säger man, inga 
kommentarer kanske? Nu lovar vi varandra att vi visar hänsyn. 
Att vi krattar bunkrar och lagar nedslagsmärken är ju en självklarhet 

 

Till sist… 
• Sociala medier, tyvärr blev vårt Facebook konto ”kapat” och vi har ett nytt 

Här finns länkarna till FB och Instagram kontot, följ oss där för aktuell 
information 

• Golfresean on tour den 3 sept. 

 

 

Må väl och ta hand om er. 

Ove Randberg 

randberg.ove@telia.com 
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