
 

 

Medlemsbrev nr 8 2022 
Sammanfattning …  
För de flesta har säsongen varit slut ett tag. För övriga tog den slut den 25 okt då banan 
stängde för säsongen. Ranch och korthålsbanan är fortfarande öppna. Passar då med en 
sammanfattning av året. Vad blev det och hur.  
Vi ser ett 2022 som mer återgår till det normala efter två år av kraftig ökning vad gäller 
medlemmar och antalet spel. Hos oss ser vi fortsatt en positiv utveckling när det gäller 
medlemmar och marginellt färre spel.  Vi är idag ca 1650 medlemmar varav 309 är 

punktmedlemmar. Totalt har det spelats 37 671 ronder. 

Ekonomi… 

Även om banan är stängd för säsongen så är arbetet med flera investeringar på gång 

inför årsskiftet eller så länge vädret tillåter. Dels banförbättringar enligt vår 

masterplan, ex. 6 nya tees inkl. bevattning, dels nya typer av vattenspridare, totalt ca 

220 tkr. 

Flera intäktsslag har successivt överskridit eller börjat närma sig budget, medans 

några, ex. shop, greenfee och sponsring har ett relativt stort tapp gentemot budget. 

Vi har också som samhället i övrigt drabbats av ökade kostnader på ex. drivmedel 

(bensin/diesel) ca 150 tkr mot föregående år, och produkter till banan 

(gödning/gräsfrö o s v) med ca 100 tkr mot föregående år. Däremot har vi ett fast 

prisavtal för el, som också sträcker sig över 2023. 
 

Players 1st… 
Flera enkäter i år. En kultur och en medlemsundersökning. Medlemsundersökningen, 
hela 45 % svarsfrekvens. Stort Tack för att ni svarar så mangrant, det är bara så vi kan 
fortsätta att utveckla vår anläggning.  
Jag skrev förra året att vi kunde bättre och skulle bli bättre. Känns roligt att kunna säga 
att utfallet totalt är bra, mäts i NPS* värde, väsentligt bättre än föregående år och det 
bästa vi haft sedan vi började med de årliga enkäterna. Färre negativa och fler positiva 
medlemmar. Lojaliteten har förbättrats, färre tänker sluta eller byta klubb. Sett till de 
olika verksamhetsområdena, sex stycken, är banan den viktigaste, samma resultat som i 
fjol och där behöver vi bl. a. förbättra tees och bunkrar. Bättre än tidigare är att fler 
upplever banan fin och välskött. De verksamhetsområden som sticker ut mest positivt i 
förhållande till föregående år är Service och Klubbliv. Det är lättare att få tid och att 

bytet av städföretag under föregående år slår igenom när det gäller toaletter och 
omklädningsrum. Trivsel och sättet vi möter varandra har också förbättrats, kort sagt 
man trivs på klubben. Negativt, det är 22 % som saknar spelpartners. Vi behöver bli 

bättre att inkludera, främst nya medlemmar. Fler saknar också aktiviteter som inte är 
tävlingar. Vi kan också bli bättre på information, mest på sociala medier.  
Som tidigare rankas Träning och Tränare tillsammans med vår Restaurang väldigt högt. 
Klart över rikssnittet. Men vi kan bättre och ska bli bättre på alla områden. 
Som brukligt kommer en mer detaljerad redovisning av resultatet senare. 



 

Ungdomsverksamheten… 

Har jag vid flera tillfällen tidigare skrivit om. Aktivare än på många år. Jag påstår att vi 
idag har distriktets bredaste verksamhet. Det har hänt så fantastiskt mycket positivt 
under säsongen. Vi har fått ett nytt och fräscht ungdomsrum En medlem har instiftat ett 

stipendium, ett till flickor och ett till pojkar. Vilka det blir och varför presenteras på 
höstmötet, då dessa får motta pris och diplom. Vill du ta del av allt,  läs mer här 
 

Hjälp oss… 
Damkommittén önskar förstärkning. Vi är för få aktiva idag och för att kunna driva 

och utveckla behövs förstärkning, vi önskar b.la. hjälp med att sköta vår sida på 

hemsidan, att administrera våra tävlingar i GIT. Naturligtvis får du utbildning. 

Komma med idéer och förslag på förändringar och förbättringar.  

Vi måste bli flera annars har vi ingen damkommitté under nästa år. Har du frågor 

kontakta Marie Augustsson <marie.augustsson25@gmail.com>;  eller  0706957050 
 

Studion… 
Öppnar inom kort. För dig som vill spela och träna själv med vår simulator eller med 
våra tränare. Nytt bokningssystem. När och hur det fungerar kommer i ett separat 
utskick. 
 

Till sist… 

- Årsmötet den 24 november Retuna klockan 17.00. Fika från 16.30. Välkomna 
 
Ove Randberg 

randberg.ove@telia.com 

*NPS värdet ”nöjdhetsvärdet”. 
Sammanfattning NPS värde: Torshälla GK 43 + 5 i förhållande till 2021 
Riket (360 klubbar):  40,  Distriktet:  35, Kommunen ( tre klubbar ): 32 
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