
 

 

 

Medlemsbrev nr 9 2022 

 
Vinter… 

Ingen snö, men lite vitt. Mörkt.  Det finns dagar som känns som de aldrig kommer att ta 
slut. Men snart kommer ljuset och med ljuset vägen ut mot en ny säsong. Något att 
längta till.  
Vi avslutar ännu ett år som varit positivt på flera sätt. Ungdomsverksamheten, 2023 
spelar herrarna i div 1 i seriespelet. Första gången på många många år. Herrarna 
representeras här av våra juniorer. Överlag nöjdare medlemmar sett till utfallet på 

enkäten.  
 

2023… 

Samarbetet och utbytet med våra partnerklubbar för våra medlemmar med full spelrätt 
fortsätter. Arboga max 500 spel, jag vädjar om att vi är solidariska så att så många som 
möjligt får möjligheten. Fullerö inga begränsningar. GK Plus som i år var vårt första år i 
samarbetet fortsätter. 
Årskortet på Eskilstuna GK försvinner och ersätts med en greenfee överenskommelse.  
Oavsett dag och tidpunkt på dagen kan alla spela för 200 kr i greenfee.  
 

Fakturor… 

Fakturor för 2023 kommer att skickas ut under januari månad och sista betalningsdag 
är sista februari. Till dig som funderar på att sluta eller byta klubb ser vi gärna att du/ni 
meddelar kansliet det snarast.   
 

Höstmötet… 
79 st röstberättigade deltog. Styrelsens förslag på avgiftshöjningar och investeringar 
togs enhälligt. 300 kr för fullspelrätt, 100 och 200 kr för punktmedlemmar ingen höjning 
för juniorer. Investeringar, 970 000 kr för solpaneler, leasar två st klippare på 6 år ca 1, 

2 miljoner, div. banförbättringar, tees och bevattning.  

 

Players1st…  

I år får vi det bästa resultat vi haft sedan vi startade med Players1st 2017.  Det är ju ni 

medlemmar som ger oss ris och ros.  Då kommer det trevliga mail från företaget som 
genomför enkäten. Vår ranking har ökat 229 platser från föregående år och totalt rankas 
vi bland de 20% (av 368) klubbar som ligger bäst till. Ja, det kan svänga fort och det 
stiger oss inte åt huvudet. Vi ska fortsätta lyssna, utveckla och förändra.  

  
Här nedan finns vårt NPS värde i de olika serviceområden som mäts jämfört med riket 
och Sörmlands distriktet. Antal klubbar som deltog. 368 st på riket varav 19 från 
distriktet. 



 

Torshälla GK 2022 BM riket BM distr. 

Bana 75 73 71 

Klubbliv 72 71 70 

Mat & dryck 80 72 68 

Träningsområden 75 73 71 

Shop 76 74 72 

Träning 87 83 84 

Ledning 75 74 72 

Service upplevelse 77 80 79 
Medlemskap 
avgifter 80 76 76 

 
 
I bif. länk finner du mer mtrl från enkäten, 
medlemsutveckling mm 
 
 

 
                          

Till sist…    

- God Jul och Gott nytt år. Må väl och var 

rädda om er och varandra.    

    

    

Ove Randberg 

randberg.ove@telia.com 
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