
 
 

Ordförandebrev 8 april 2022 

Golfsäsongen 2022 närmar sig även om väderleken inte påminner så mycket om golf. Två säsonger med 

pandemi följs av ett fruktansvärt och overkligt krig. Följderna av både pandemier och krig har, och kommer att 

påverka vår verksamhet likaväl som samhället i övrigt. Kostnader för el, drivmedel och förbrukningsvaror för 

banskötsel har fått kraftigt ökade priser, enbart klubbens drivmedelskostnader ser ut att öka med ca 90 000: - 

på årsbasis om prisbilden på ca 25:- / liter diesel består. Våra möjligheter att kompensera oss för nämnda 

prisökningar är i det närmaste obefintliga. 

Vi har inför årsmötet presenterat en budget vilken också mötet godkände. Att under budgetarbetet förutse 

prisökningar på nu rådande nivåer lät sig inte göras, vilket gör att vi redan nu vill uppmärksamma er på att den 

presenterade budgeten inte kommer att leverera tänkt utfall. Här får vi återkomma med löpande information 

och eventuella nödvändiga åtgärder. 

Mycket är dock positivt i vår golfklubb. De heltidsanställda bankillarna John och Viktor har gjort ovärderliga 

insatser med att skapa ordning och reda i maskinhall, verkstadsytor och personalutrymmen. Vi har med 

insatser från ideella krafter renoverat herrarnas omklädningsrum samt den gemensamma entrén till 

omklädningsrummen. Damernas omklädningsrum kommer också att få en uppgradering, även om det dröjer till 

hösten. Tisdagsgruppen blev en onsdagsgrupp, och de har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Dem har hjälpt till 

med röjning av sly, risdragning, städning och mycket mer som rör klubben. Jag vill rikta ett STORT tack till er. 

Vi har med egen personal byggt ut vårt golfsbilsgarage, satt nytt staket vid puttinggreen, byggt nya bryggor till 

10-ans öområde. Tagit hand om vindfällda träd, fällt träd för att få in mer solljus på vissa ytor på banan. Vi har 

haft några objudna gäster runt nyår som letat ekollon och bökat runt på hål ett och tio, som tur inte på någon 

green. Vildsvinen kom in på banan i samband med stormfällda träd över elstängslet. Mer information om 

banan kommer inom kort från vår head greenkeeper John Falk. 

Kanslipersonalen har med enkla medel sett till medlemsavgifter och sponsorbidrag i stor utsträckning kommit 

in tidigt under budgetåret vilket positivt påverkar vår likviditet. Medlemssidan ser relativt stabil ut, även om vi 

som alltid tappar en del medlemmar i början av året av olika skäl. Våra nybörjarutbildningar är planerade att 

starta i slutet av april, och förhoppningsvis täcker tappet. 

Många av er har svarat på Players 1 enkäten, vilket vi är tacksamma för. Vi har en hög svarsfrekvens av både 

gäster o medlemmar. För andra året i rad når vi 59 poäng i nöjdhetsindex vilket renderar en niondeplats bland 

Smålands 38 övriga klubbar, som också använder Players som ett styrmedel i den dagliga verksamheten. Vi 

tillhör topp 25% av klubbarna i Sverige, vi har en bit upp till Oskarshamn som är bäst i landet med 89 poäng. 

Men att nå till topp 5 i Småland är steget inte så stort. VI alla har en golfklubb vi ska vara stolta över. När vi nu 

tillåts att fysiskt träffas i lite större sällskap kommer vi att kommunicera enkäten. Vi kommer att göra det 

tillsammans med våra rådgivare från golfförbundet. 

Våra medlemmar består av 15% juniorer där vi de senaste åren med bra ledare fått en ökande skara. Maja 

Blom som lett träningen är för närvarande mammaledig och därför kommer träningen i år ledas av Thomas 

Persson som även leder grupp och individuell träning för oss alla andra som tror och vill att vi kan bli lite bättre 

på att jaga en liten vit boll. Om nu bara Kung Bore jagas bort av våren så ses vi snart på banan. 
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