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Vision: 
”En naturskön 

golfanläggning i 
ständig utveckling.” 

Verksamhetsberättelse 2022
Vision – Verksamhetsidé – Värdegrund

Verksamhetsidé: 
Eksjö Gk är en 

golfanläggning med 
hög kvalitet som 

skapar trivsel, 
gemenskap och 

delaktighet 

Värdegrund:
Eksjö golfklubb 

utvecklas genom: 

Engagemang 

Glädje 

Kvalitet 



Verksamhetsberättelse 2022
Styrelsens fokusområde 

• Att hålla en hög och jämn kvalitet på banan över hela säsongen. Vi 

med många klubbar hade bekymmer i början med mögel, men 

tillslut blev banan bra med de förutsättningar vi har.

• Utveckla och bistå juniorverksamheten ink dess ledare.

• Stärka medlemsvården genom att vara lyhörda.

• Följa Players1 poängen med mål att bevara/höja nöjdhetsindex. 2022 

nådde vi ett sämre resultat än 2021 med fåtal poäng. Det är i linje 

som övriga golfsverige

• Tillgodose gästernas önskningar och behov efter klubbens 

förutsättningar.



• Mindre greenfeeintäkter 2022 än 2021, mycket beroende på 
att klubben kom igång senare med golfsäsongen än en 
”vanlig” säsong efter skador från vintern.

• Betalande medlemmar under 2022 har uppgått till totalt 
859st, varav 820 aktiva, 38 passiva och 1 hedersmedlem.

• Drivmedelskostnader och elavgifter har ökat mellan 50%-
70% för klubben. 

• Antalet nybörjare under året uppgår till runt 40st. (Ansvarig 
har varit Christoffer Mosell).

• Trenden fortsätter i god anda med en aktiv juniorkår, med 
intresserade ledare. Tomas Persson (PGA) har varit ytterst 
ansvarig för golfträningen.

• Klubben har under året haft 4 heltidstjänster och 4 
säsongsanställda banarbetare. 

Verksamhetsberättelse 2022
År 2022-”Året då kostnaderna skenade.”



Verksamhetsberättelse 2022 
Banan/fastigheter

• Herrarnas omklädningsrum har renoverats 
under 2022. Damernas kommer renoveras 
inför golfsäsong 2023

• Ny hänvisningsstolpe vid puttinggreen.

• En trappa har byggts vid hål 3, här kommer 
arbetet fortsätta på fler hål med 
trappuppgång. 

• Insatser har gjorts av ideella medlemmar 
under hela säsongen där klubben är mycket 
tacksamma.

• Inskaffat greendukar (vinter/vår).

• Dräneringsarbete och utbytt av material på 
foregreens.  

• Ommålning av samtliga röda byggnader 
kommer ske 2023.

• Borttagning av sly för ljusinsläpp och 
cirkulation av syre.

• Renovering/underhåll av pumpanläggning. 



Verksamhetsberättelse 2022
Ord från vår banchef 

Säsongen 2022 inleddes som vi alla vet med kraftigt snömögelangripna greener varpå fyra av dom täcktes helt eller 
delvis med dukar för att få i gång växtligheten i dom fläckar som fanns snabbast möjligt. Vi tog in hjälp från Mikael 
”Bobban” Frisk som då var bankonsulent på svenska golfförbundet som var här för att ge tips och skötselråd kring 
vad som behövdes göras. Stor del utav våran tid gick åt till att jobba med greenerna samtidigt som resterande delar 
utav banan kräver sina arbetstimmar också. Efter en tid med mycket jobb kring greenerna och fantastisk hjälp av 
våra medlemmar fick vi till slut ordning på samtliga greener och vi kunde påbörja en ”normal” skötsel resterande 

del av säsongen.

Till säsong 2022 fick vi två nya medarbetare i personalgruppen (Joachim & Jörgen) som tillsammans med 
resterande personalstyrka gjorde ett grymt arbete med allt vad golfbaneskötsel innebär.

När sommargolfen började övergå i höstgolf och invintringen av banan sakta skulle påbörjas för att skapa så bra 
förutsättningar för nästkommande säsong som möjligt togs beslutet att kontakta Hooks Banchef, Henrik Wissinger 

för att få hjälp med att på sikt uppnå den kvalitet på banan jag vill ha.

Så under hösten, vintern och nästa säsong kommer vi ha ett tätt samarbete med honom kring skötseln på banan. Det 
ska dock understrykas att det tyvärr inte finns några preparat eller liknande för att åstadkomma mirakel på kort tid 

gällande skötsel utav en golfbana, utan med Henriks hjälp är tanken att vi på sikt ska få en så bra golfbana som 
möjligt.

Jag och John har under hösten genomfört varsin utbildning i regi av svenska golfförbundet, vilket båda sett som 
mycket lärorikt.

Vinterns arbete är i skrivande stund i full fart och ni har säkert sett trapporna som byggts på hål 3, detta i regi utav 
Christoffer Hjertqvist som även hjälpt till att rensa diken från vass för att skapa ett bättre flöda och höja standarden 
visuellt. Tanken är att en trappa på hål 8 ska tillkomma framöver också. Utöver trappbygget läggs en hel del tid på 
att röja sly ute på banan för att skap en trivsam miljö för spelytorna med ljusinsläpp och luft. Bland annat detta har 

vår arbetsgrupp hjälpt till med vilket är ovärderligt. Arbetsgruppen har även hjälpt till med att iordningställa 
bunkerkanter till ursprungligt skick, städa vagnsbodarna och rensa ogräs.

Det som står höst upp på prioriteringslistan utöver dom spelytor som ska underhållas är bunkrar. 
Att renovera en bunker är ett kostsamt ingrepp i både tid och pengar och kommer därav ske under flera år.

Väl mött kommande säsong!

/ Viktor med personal



Verksamhetsberättelse 2022
Juniorsektionen 

Vi har lyckats med många av våra olika utmaningar och tankar inför golfsäsongen 2022. Det 

har varit fler juniorer vid våra olika träningstillfällen, fler som tävlat i klubbens och förbundets 

olika tävlingar och vi har gjort fler utflykter och spelat på andra banor.

Vi som arbetat med juniorsektionen har varit ordförande Pernilla Andersson tillsammans med 

Mats Engelholm, Ola Stålebrink, Kim Nyhlen med många fler engagerade föräldrar som 

funnits med vid planering och genomförande av vårt läger samt träningar.

På söndagarna, har det under en timme varit öppen träning där några av våra egna tränare 

funnits på plats med bollkortet för att låta juniorerna slå några bollar. Möjlighet har också 

funnits att få hjälp och det har varit 15- 20 juniorer som tagit vara på möjligheten att få träna 

lite extra. Den öppna träningen var också den igång hela säsongen och vid några söndagar har 

ungdomarna också gått ut på banan med tillsammans med tränarna.

Nytt för i år var att vi hade ett utbyte med Hooks GK där vi var ett gäng glada ungdomar som 

åkte till Hook i maj för att äta och spela på deras bana för att sedan i september bjuda tillbaka 

några och spela tillsammans med ungdomar från Hook på vår bana. Detta var ett samarbete där 

vi kunde använda medel från Wissingers fonden för hyra av minibuss och hamburgare vid 

returmötet. 

Våra Eksjö juniorer har också varit med på Smålands golfförbund utbildningar under säsongen 

men främst har juniorerna varit aktivare i sitt deltagande på förbundets olika tävlingar vilket var 

några av våra utmaningar förra året. Fyra av våra grabbar deltog även i det avslutande 

förbundslägret på Ekerum.
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Café/Administration

Restaurangen:

• Det osäkra ekonomiska läget för våra sökande gällande 
restauratör, gjorde att även 2022 blev ett fik. 

• Klubben fortsatte bedriva cafét i egen regi. Utbudet är relativt 
begränsat, där det ”vanligaste” tillhandahålls.   

• Caféet har drivits helt av egen personal och omsatte 487 000kr, 
där 40% är marginalen.

• Under sensommaren testades det en AW-golf, med en 
uppmuntrande resumé. 

Administration och medlemsservice:

• Anställda på kansliet har varit Christoffer Mosell och Unni 
Ekenberg. 

• Det nya GIT-systemet för vår personal har påbörjats i slutet av 
säsongen. 
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Täko

Vi kommer genomföra ett antal klubbtävlingar 

under säsongen. Mer information kommer 

presenteras i god tid innan säsongsstart.

I maj 2023 kommer vi att arrangera en deltävling 

på SGF Senior Tour Dam. SGF Senior Tour är en 

tour för damer och herrar från 25 år och uppåt ett 

antal olika åldersklasser. Där tävlar man bland 

annat om rankingpoäng. På damsidan har Sverige 

varit framgångsrikt, med bl a EM-silver till svenska 

D50-landslaget under 2022.

Under 2023 planerar vi även att arrangera två 

distriktstävlingar, i båda fall är det deltävlingar i 

Smålandsserien. Först ut är H70 Div 1 Norra och 

H80 Div 1 Norra i maj, H70 Div 2 21/8 Sedan är 

det D60 i september.

Tävlingskommittén planerar även att genomföra 

utbildningar i regler och tävlingsledning för 

nuvarande och blivande tävlingsledare under 

vintern och våren.

Äntligen fick vi ett år då vi slapp restriktioner så vi kunde tävla som 

vanligt igen, även om starten på säsongen kanske inte blev den bästa med 

tanke på den sena våren och problem med greener. Årets tävlingsprogram 

har haft fokus på lag-tävlingar eftersom det har varit de mest populära 

spelformerna de senaste åren, vilket stämmer väl överens med 

upplevelserna i resten av golf-Sverige. Säsongen inleddes traditionsenligt 

med en scramble, den här gången sponsrad av TM Golf, och avslutades 

med en Texas scramble. 

Klubbmästerskapen 2022 spelades som tre tävlingar, KM Open, KM Hcp

och KM Lag.

- I KM Open deltog 40 spelare i herr-klassen och 5 i pojk-klassen, 

båda klasserna vanns av John Larsson. 

- I KM Hcp deltog 62 spelare och segrade gjorde Kevin Du Reitz. 

- Tidigare år har vi spelat KM Foursome, i år ersattes den tävlingen 

med KM Lag där vi spelare 18 hål foursome och 18 hål fyrboll. 18 

lag deltog och segrade gjorde Claes Öster och Joel Borefors.

Under säsongen har vi även stått som värdar åt tre distriktstävlingar; Teen

Tour First omgång 3 i juni, Smålandsserien H80 i augusti, och 

Smålandspokalen (lagtävling damer) i september.   

Tävlingskommittén vill skicka ett stort tack till de sponsorer som ställt 

upp under året, vi är väldigt tacksamma för era bidrag och hoppas på ett 

fortsatt bra samarbete under 2023!

Vi vill också skicka ett stort tack till er som hjälpt till, och till alla er som 

med stor glädje och entusiasm deltagit i våra tävlingar under året!



Verksamhetsberättelse 2022
Styrelsen målområde 2023

• Klubben ska ha en golftränare på plats till golfsäsong 2023, där hen 

ansvarar för kurser/juniorträning och nybörjarutbildning. 

• Klubbens mål är att deltaga i det nationella seriespelssystemet med ett 

damlag respektive herrlag.

• Ha ett givande utbytte och samarbete med grannklubbarna. 

• Eksjö GK ska stärka sitt varumärke genom en modernisering i digitala 

områden. 

• Vi ska efterskapa miljöer som berikar djur- och växtlivet. Skötsel av 

banan ska präglas av miljövänliga produktval.
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Styrelsen tackar!

Styrelsen vill rikta stor uppmärksamhet 
gentemot alla medarbetare, sponsorer 

ideella ledare och samtliga medlemmar.

Utan ert engagemang, passion, glädje, 
samspel och professionalism skulle vi inte 

kunnat genomföra allt som vi har 
kommunicerat om i verksamhetsberättelsen.

Så ett stort TACK till alla som bidragit till att 
genomföra den verksamhet som vi har i vår

Golfklubb.
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