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Med tillbakablick på säsongen 2019, förväntningar på 2020, 
Covid-19s påverkan och första kvartalets arbete och utfall.

Vi har fått en mycket positiv start på säsongen med en tidigare premiär än på många 
år. Extra roligt var att vi kunde öppna Öster by Stenson först. Vi är mer förberedda än 
någonsin inför säsongen, men tyvärr har inträdet av Coronaviruset påverkat oss. Vi har 
behövt förändra vissa saker och kommer att bli påverkade av situationen på olika sätt. 
Golf är en utomhusidrott så vi är ändå väldigt förskonade jämfört med andra branscher 
och verksamheter. 

Med rådande läge kommer vi som tidigare informerats inte kunna genomföra vårens 
årsstämma som planerat. Den kommer tidigaste att kunna genomföras i slutet på maj 
och vi återkommer med nytt datum framöver. Vi ger er därför i denna kvartalsrapport en 
sammanfattning av 2019, förväntningar inför 2020 och hur Covid-19 påverkar oss och 
vår verksamhet samt hur första kvartalet gått. Allt för att du som medlem ska känna dig 
trygg, uppdaterad och veta vad som händer. 

Trevlig läsning! 

World’s Best  
New Golf
Course 2020

ÖSTER BY STENSON ÄR NOMINERAD TILL
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ÅRET SOM GÅTT 
När vi gör en tillbakablick på 2019 så har det varit ett hektiskt, spännande 
och framgångsrikt år på många vis. De flesta medlemmar tänker nog på att vi 
öppnade den nya banan, Öster by Stenson, vilken har blivit så väldigt uppskat-
tad och internationellt uppmärksammats med idel lovord. Den officiella invig-
ningen blev också en succé. Men ”bakom kulisserna” ska vi veta, har det gjorts 
ett  fantastiskt arbete av alla inblandade och vi kan verkligen vara stolta över 
resultatet.

Det är också glädjande att det totala resultatet på den operativa verksamheten blev 
mycket bättre än budgeterat. Där bl.a. Resultatenheterna Restaurang, Padel och Shop  
alla gav ett positivt tillskott till bolagets resultat. Hårt och målmedvetet arbete med bra 
aktiviteter och marknadsföring av Padel, Shop och Restaurang i vilka den uppskattade 
kvalitén och servicen bidrog till ökad försäljning och besök på anläggningen. Antalet 
gästande spelare (gäst till medlem) som ville utmana nya banan blev fler vilket också gav 
mer intäkter. 

Som vi tidigare informerat så blev antagande av detaljplanen avseende den sålda mar-
ken tyvärr ytterligare fördröjd. Styrelsen tvingades därför arbeta efter en ”plan B” för att 
säkerställa nödvändig likviditet för att kunna slutföra Fas 1. Detta skedde genom kost-
nadsbesparingar, senareläggning av planerade nyinvesteringar samt upptagande av ett 
externt kortfristigt lån från banken, en s k bryggfinansiering.  Lånet återbetalas så snart 
detaljplanen vunnit laga kraft. Uppföljning av arbetet med detaljplanen i kommunen har 
varit, och är fortfarande, i stort fokus och vi bidrar med allt vad vi kan för att den ska 
bli antagen under 2020. När den antas kommer vi att erhålla ytterligare intäkter som 
säkerställer den fortsatta utvecklingen. Hur cash-flow för projektet t.o.m. Q1/2020 ser ut 
redovisas längre fram i dokumentet.

Innevarande år
Ser vi framåt i närtid så kommer anläggningen till sommaren att kompletteras med 
färdigställande av träningsområdena bortom rangen och med 9-håls korthålsbanan, två 
utmärkta faciliteter för de som vill utveckla sin golf. En ”upplevelsegreen” med kringom-
råde färdigställs framför restaurangen där man kan ha lite annorlunda och kul puttning. 
Allt sammantaget en mycket positiv och efterlängtad utveckling för medlemmarna.

Allt såg väldigt bra ut under vintern för säsongstart, planeringen av verksamheten var 
gjord och banorna kunde därför öppnas tidigare än vanligt till glädje för medlemmar och 
naturligtvis gäster. Intresset för medlemskap i vår anläggning är stort och styrelsen har i 
linje med vår långsiktiga plan valt att sälja ytterligare cirka 100 aktieposter av de aktier 
som innehas av Österåkers Golfklubb.  

Så kom kallduschen med Coronavirus. För att säkerställa att golfspelet kan ske med 
minimal risk att sprida smitta har åtgärder vidtagits på anläggningen på rekommenda-
tioner från Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet. Att människor ska kunna 
vistas ute med rekreation är viktig i dessa tider, men ställer samtidigt krav på oss alla 
som individer att följa rekommendationerna, så följ därför alla instruktioner som finns på 
anläggningen och de som förmedlas på hemsidan. Just nu sker förändringar snabbt med 
anledning av viruset och det är därför viktigt att alla håller sig kontinuerligt uppdaterade 
vad som sker och gäller på anläggningen.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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Kommer eller hur mycket kommer verksamheten avseende intäkter, kostnader och 
aktiviteter att påverkas av situationen? Med största sannolikhet kan vi räkna med att vi 
kommer att påverkas och därför har olika scenarier på effekter som kan uppstå simule-
rats och arbetats fram. Vi ser på vilka kostnader som vi kan undvika/spara eller alternativt 
skjuta på under året. 

Tillsammans kan vi göra det bästa av situationen och det gör skillnad. Handla gärna i 
shopen och ät på eller köp hem matlåda från restaurangen så bidrar du till ett positivt 
intäktsinflöde till DIN anläggning.

Styrelsen för
Österåkers Golf AB

Mats Lundin, Ordförande Claes Thomsson, 
Vice Ordförande

Britt Hörding

Martin Bolter Leif Dahlberg Mikael Wallgren Peter Wanhainen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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SAMMANFATTNING 2019

ÖSTER BY STENSON INVIGD

Mäktig invigningsdag
Den officiella invigningsdagen blev 15 september. Det var verkligen en dag med pompa 
och ståt och banan fick verkligen den invigning den förtjänade med golfproffsen Henrik 
Stenson, Richard S Johnson, Camilla Lennarth och Daniela Holmqvist på plats. Det som 
varit roligast är den positiva feedback vi fått från er medlemmar och era gäster, att banan 
tidigt var i så fint skick, spelbar för alla nivåer av golfare och framförallt inte så svår som 
många förväntade sig. 

Efter många års planering, hårt arbete och längtan fick vi äntligen inviga vår 
nya bana. Öster by Stenson smyginvigdes med KM den 3-4 augusti. 
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SAMMANFATTNING 2019

Stort intresse för nya banan
Intresset för att spela Öster by Stenson var stort från första stund. Företag och green-
feegäster kontaktade oss för möjligheten till tävlingar och sällskapsspel, men vi valde i 
enlighet med vår strategi att prioritera våra medlemmar och era gäster. 

Då banan var ny valde vi av naturliga skäl att t ex ha starttid var 15:e minut samt ett be-
gränsat bokningsfönster vilket även visade sig vara mycket uppskattat då rondtider sällan 
var över 4 timmar. Under de månader vi hade öppet hade vi mycket hög beläggning där 
banan tog emot spelet bra. 

Nominerade av World Golf Awards
Under vintern har Öster by Stenson lyfts i olika sammanhang. Senaste utnämningen är 
att vi blivit nominerade av World Golf Awards till en av de tio bästa nybyggda banorna  
i världen 2020. Detta skedde i konkurrens med banor designade av t ex Tiger Woods  
och Jack Nicklaus. Vi är oerhört stolta över nomineringen och det internationella erkän-
nandet av vår nya bana. 

World’s Best  
New Golf
Course 2020

ÖSTER BY STENSON ÄR NOMINERAD TILL
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SAMMANFATTNING 2019 – HELHET OCH RESULTAT

HELHET OCH RESULTAT

Fokus på service och personal visade bra resultat i omdömen, undersökningar och likaså 
återkopplingar från er medlemmar och gäster. 

För att summera föregående år blev det ett annorlunda och utmanande år som prägla-
des av en blandning av förväntan och ovisshet men med oerhört mycket glädje. Resulta-
tet för Österåkers Golf AB blev föregående år bättre än budgeterat. För 2019 redovisas 
ett negativt resultat om ca -0,9 Mkr jämfört med budgeterat -3,7 Mkr. Vi redovisar ett 
negativt resultat på grund av att vi fortfarande är i en utvecklingsfas av vår anläggning. 
Resultatet är helt enligt plan och som sagt 2,8 Mkr bättre än budgeterat. Vi har inte fullt 
antal medlemmar samt begränsat gäst- och företagsspel m.m. ännu. Det som  bidragit till 
det förbättrade resultatet är shop, padel och framförallt greenfeeintäkter.

Olika resultatenheter
Bolaget är uppdelat i ett antal olika resultatenheter, vilket skapar bra kontroll och över-
blick över verksamheten. Det ger oss även möjlighet att delegera ansvar, följa upp och 
vidta snabba åtgärder under året om så krävs. Vi har ett bra flöde och tydliga rutiner i 
vårt ekonomiarbete. För att ha tät och löpande kontroll gör vi månadsbokslut där vi följer 
upp samtliga resultatenheter.

Resultatet av det målmedvetna arbetet att skapa en anläggning utöver det 
 vanliga, med så mycket mer än bara golf, fortsatte att ge resultat. 
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SAMMANFATTNING 2019 – LÖPANDE VERKSAMHETEN

LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Restaurangen
Restaurangen är en del av vårt hjärta där flertalet av våra gäster och medlemmar spen-
derar tid när de besöker vår anläggning. Restaurangen bidrog till ett positivt resultat för 
verksamheten och ökade omsättningen jämfört med tidigare år. Resultatet blev dock 
något sämre än budgeterat främst p g a ökade råvarukostnader. Utmaningarna i restau-
rangen är att balansera resultatet med att leverera en bra produkt med bra kvalité, god 
service och bra öppettider. 

Shop/ receptionen
Shopen hade ett något bättre resultat än budgeterat. En stark bidragande komponent till 
det fina resultatet är custom fitting. Intresset för att göra utprovningar är mycket stort, 
inte bara bland medlemmar utan även för utifrån kommande gäster. Utmaningen ligger 
i balansen mellan receptionsarbete och shopförsäljning, där det förstnämnda kräver ca 
70% av tiden. 

Padel
2019 blev vår första hela säsong med padel. Vi utvecklade och skapade aktiviteter i form 
av kurser och seriespel. Tack vare bra arbete att utveckla och genomföra aktiviteter öka-
de intresset och spelandet under hela året. Detta resulterade i ett bättre positivt resultat 
än budgeterat. Det vi också ser med padelverksamheten är att den attraherar många nya 
människor som upptäcker vår fina anläggning.

Banorna och träningsområden
Banorna och våra träningsområden är kärnan i vår verksamhet. Vi är nöjda med den 
kvalité vi levererade på anläggningen under 2019. Utmaningen blev att hålla bra kvalité 
och hög nivå på Västerled och samtidigt leverera Öster by Stenson - en helt ny produkt 
och de förväntningar det förde med sig. 
Kostnaderna för banan överskred budget vilket förklaras framförallt av ökade kostnader 
för personal- och engångskostnader för färdigställandet av den nya banan. Kostnader 
som vi valde att belasta den löpande verksamheten med.

Sälj och marknad
Intresset och efterfrågan från företag att spela Öster by Stenson var mycket stort. Men 
under 2019 valde vi att mycket begränsat erbjuda spel för företag på Öster by Stenson 
för att ge medlemmar större utrymme. Då Västerled inte var ett lika konkurrenskraftigt 
och attraktivt alternativ under 2019 minskade den totala omsättningen på denna resul-
tatenhet och resultatet blev något sämre. 
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Medlemskap
Intresset för att bli medlem i Österåkers Golf har fortsatt öka markant där vi tog in 130 
nya aktieägare under året och glädjande var att vi under året även fick in många nya 
juniorer som medlemmar i klubben.  

Styrelsen fattade ett beslut att under 2019 sälja ett antal aktier vilket medförde en extra-
ordinär intäkt för året helt i linje med plan. Våra aktier har nu ett substantiellt värde på 
ca 40 000kr. Blickar vi tillbaka endast två och ett halvt år så lämnades det fortfarande in 
aktier som då köptes tillbaka för en krona och intresset för att bli medlem var svalt. 
Gällande medlemsantal så är ambitionen är att vi i lagom takt balanserar antalet med-
lemmar med framtida ombyggnationer där tillgängligheten till spel är en viktig faktor 
samt vår ekonomi på både kort- och långsikt.  

Klubbverksamhet
En oerhört viktig del för Österåkers Golfs utveckling är vår klubbverksamhet. Klubbverk-
samheten skapar tillhörighet, klubbkänsla och bidrar till den idrottsliga utveckling med 
träning- och tävlingsverksamhet. Den är central och något vi under året prioriterat och 
satsat starkt på. Alla inblandade har under 2019 gjort ett fantastiskt arbete och vi har 
lyckats med en bra samverkan mellan ideella krafter och personal från bolaget. Kom-
mittéerna har möjlighet att få bra stöd och vägledning från vår personal. Målet är att 
klubben och bolaget ska gå hand i hand vad det gäller känsla, upplevelse och kvalité. 

Organisation
Österåkers Golf  är en stor golfanläggning där allt drivs i egen regi. Personalen är vår vik-
tigaste resurs och den som gör den verkliga skillnaden. Det är 25 som arbetar fast- eller 
lång säsong och under högsäsongen är vi fler än 50 på anläggningen. 

Vi jobbar långsiktigt med hela organisationen och bygger en stabil grund för att säker-
ställa kvalité och kompetens året om. Självklart sker detta kostnadsmedvetet och är i en-
lighet med vår vision. Utmaningarna med säsongspersonal är att hitta rätt personal, som 
är engagerad och kompetent och på kort tid kommer in i verksamheten och levererar på 
den nivå som förväntas. 

Vi är väldigt stolta över det arbete som gjordes under förra året, en mycket utmanande 
och påfrestade säsong. Ett år där nyckelpersoner försvann mitt i säsong i föräldraledighet 
och studieledighet, samtidigt som vi öppnade en helt ny bana. 
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SÄSONGEN 2020

FÖRVÄNTNINGAR 2020

När vi gick in i säsongen 2020 såg vi speciellt fram emot att äntligen få spela på 
två 18-hålsbanor hela säsongen. Det är något som varit mycket efterlängtat och 
som vi vet är mycket uppskattat av medlemmarna. 

Vår anläggning kommer att kännas komplett för första gången på mycket länge. Vi öpp-
nar en korthålsbana, ett nytt träningsområde, en upplevelsegreen och ett helt nytt half 
way house. Det kommer att bli en helhet som vi hoppas skapar ytterligare känsla av att 
vilja tillbringa ännu mer tid på anläggningen 

Med utökade tränings- och aktivitetsområden kan vår verksamhet verkligen blomma ut 
under året. Vi kan erbjuda nya spännande, utvecklande och roliga aktiviteter i och med 
våra nya ytor och träningsområden.  

2020 kommer att vara ett år där personal, medlemmar och anläggningen får återhämta 
sig från den fantastiska men oerhört krävande resa som vi gjort. 

Vi ska självklart fortsätta att ligga i framkant med hög service, bra kvalitet och delaktig-
het där medlemmen står i fokus. 

TRÄNINGSRANGE

TRÄNINGSOMRÅDE

ÖSTER BY STENSON

VÄSTERLED

PAR 3-BANA
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OMBYGGNATIONEN

Öster by Stenson, korthålsbanan och vår upplevelsegreen ger oss nya spännande pro-
dukter som är mycket attraktiva att sälja till företag. Intresset från företagen är redan 
stort att förlägga sina tävlingar och arrangemang hos oss på anläggningen.

Vi ser under året fram emot att fortsätta att utveckla anläggningen för framtiden. Vårt 
visionsarbete intensifierades under 2019 och kommer att fortsätta under 2020 med 
bland annat workshops där du som medlem blir inbjuden för att vara med och påverka 
vår framtid. 
Planeringen av fas 2, ombyggnationen av Västerled, kommer att fortsätta och intensifie-
ras under hösten. Mao känner vi att 2020 kommer vara ännu ett roligt, händelserikt och 
aktivt år!

Vi ser fram emot att träffa er alla under säsongen!

Par-3 banan
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CORONA/COVID-19

CORONA/COVID-19

Coronaviruset påverkar och kommer att påverka oss alla på flera olika sätt. 
Väldigt många branscher och individer påverkas extremt hårt. Vi golfare och 
golfanläggningar har klarat oss relativt bra hittills, men framtiden är oviss och 
vi tar detta på största allvar ur både hälso- och företagsperspektiv. Därför är det 
mycket viktigt att vi ligger steget före och följer vår ekonomiska utveckling, inte 
bara dag för dag, vecka för vecka utan även på lång sikt. 

Vår verksamhet och ekonomi har tyvärr redan påverkats och kan påverkas betydligt mer 
beroende på vad som händer. Vi har och kommer fortsatt att behöva lägga mycket tid 
och resurser på att informera, svara på frågor samt hålla oss informerade och arbeta 
förebyggande för ert och verksamhetens bästa.  Utöver detta har restaurangintäkterna 
påverkats en hel del men det har vi parerat främst genom att hålla personalkostnaderna 
nere. 

På längre sikt är de största hoten för oss minskade intäkter från företagsgolf och övrig 
tävlingsverksamhet. Dessa tävlingar har nu framförallt skjutits upp och ska förhopp-
ningsvis kunna genomföras senare under säsongen men som sagt, risken är om de INTE 
kommer kunna genomföras. Om så blir fallet påverkar det även vår övriga verksamhet 
med intäktsbortfall för bl.a. shop och restaurang.

Vår ambition ÄR att vi ska leverera en BRA service och kunna bibehålla befintlig fast 
personal. För att lyckas med detta måste vi vara proaktiva vilket innebär för personalen 
att arbete över verksamhetsgränserna kommer att vara nyckeln för att vi ska klara det. Vi 
kommer även att tvingas utmana, att tänka nytt och tänka i annorlunda och nya spän-
nande banor. 

Därför arbetar vi fram olika framtidsscenarion beroende på hur hårt samhället och golfen 
drabbas och påverkas av viruset och utifrån dessa scenarion tas det fram handlingsplaner 
för att vidta lämpliga åtgärder.

Den senaste tiden har vi gått ut med mycket information i våra medlemsutskick och på 
vår hemsida, där vi dagligen ser över vår information.  
För senaste uppdateringen – se följande länk på vår hemsida: 

www.ostgk.se/se/kommitt-er/om-oss/nyheter/corona-restriktioner
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BANORNA
Redan under hösten börjar förberedelserna för banorna inför kommande säsong 
och fortskrider under första kvartalet 2020. Vi har aldrig varit så förberedda och 
redo som vi var inför säsongen 2020. Vintern har varit oerhört mild och snäll mot 
våra banor, vilket möjliggjorde en tidig öppning med bra förutsättningar. I skrivande 
stund har vi haft öppet i en dryg vecka och det har varit full fart från start.

Den 28 mars smygöppnade vi Öster by Stenson för de som deltog på städdagen. Det var 
ett fantastiskt deltagarantal och ett fint engagemang som betyder mycket för oss och 
visar på den fantastiska klubbkänsla vi har på Österåker. Städdagen är viktig för klubben 
och det arbete som gjordes är ovärderligt och gav oss en smakstart för öppningen. Stort 
tack till dig som var med! 

Under första kvartalet har vi bland annat gjort följande:
- Dressning av greenerna - för en jämnare yta och som ett skydd vid kallare väder

-  Klippning av greener på Västerled under januari och februari - det hade växt så mycket 
att vi blev tvungna, för att inte riskera andra skador

- Vårdukar på greenerna – så att gräset inte får frysskador då det inte funnits någon snö

- Slyröjning 

- Fällning av träd – för att öka solinsläpp och luftgenomströmning 

-  Nya vägar har byggts på Öster by Stenson och vissa har justerats för bättre framkomlig-
het

- Dräneringar har kompletterats för att öka spelbarhet och få ytorna ännu torrare

- Diken har grävts ur för bättre vattentransport

- Området runt maskinhallen har städats upp och vi har röjt ordentligt i våra förråd 

Vi har påbörjat ett arbete runt klubbhuset som får sig en upprustning i form av 
förbättrad golfbilsparkering vilken också blir mer lättillgänglig. Vi förbereder för 
flytt av grillarna samt en väg runt den nya samlingsytan för kanonstarterna. 

Vi är glada för den tidiga starten men det återstår fortfarande mycket arbete på banan 
eftersom vi öppnade tidigare än planerat. Ha förståelse för att våra banarbetare jobbar 
flitigt på banan för att fortsätta förbereda banorna för inför sommaren. 

Det kommer att ta en stund innan vi kan klippa ner greenerna ordentligt, vilket påverkar 
bollrullen. Med risk för frostnätter och att gräset inte börjat växa på riktigt än, vilket gör 
att vi behöver vara lite försiktiga. 

ANLÄGGNINGEN

Vad har hänt första kvartalet och fram tills idag?
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ANLÄGGNINGEN

KORTHÅLSBANAN
Arbetet med Par-3 banan pågår för fullt. Under vintern och våren har vi lagt ner mycket 
tid på byggnation av bunkrar och framför allt kanterna på bunkrarna för att få en enkla-
re skötsel. 

Alla kanter är torvade med konstgräs, vilket innebär att vi staplat konstgräs i lager för 
att få en bra och väl definierad kant. En stor fördel är att dessa inte behöver skötas på 
samma sätt som en naturgräskant. 

TRÄNINGSAKADEMIN
Arbetet med träningsakademin 
bakom rangen går enligt plan. 
Det som återstår är att färdigställa 
konstgräsområdet, utslagsplatsen till 
rangen samt bunkrarna. Konstgräset 
behöver +8 grader i medeltempera-
tur för att vi skall kunna limma ihop 
sista bitarna och färdigställda det. 
Utslagsplatsen behöver asfalteras 
och därefter kommer vi lägga en 
tee-matta på plats.

Bunkrarna behöver fyllas med sand 
och kanterna ska snyggas till. Vi vill 
att det blir så bra som det bara är 
möjligt innan vi öppnar upp detta 
område för spel. 

Vi har redan arrangerat träffar med referensgrupper för att visa området samt få hjälp 
med tips och idéer. Klubben vill genom detta skaffa ett antal ambassadörer för vår aka-
demi, några som är väl insatta hur vi använder och sköter området.

HIMALAYAGREENEN
Det pågår ett spännande arbete utanför klubbhuset där vi bygger en ny upplevelsegreen, 
den så kallade Himalayagreenen, samt kringområde som ska bli klara under året. 

Det som återstår på Himalayan är sådd och få ordning på allt runt om greenen. Greenen 
görs nu redo för sådd och så fort vi har en dygnsmedeltemperatur på stabila 10 grader 
då sår vi. 

Vår banchef, Magnus Ljungman på nya träningsområdet.

Himalayagreenen under byggnation i höstas.
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BANPROJEKTER – FAS 2

BANPROJEKTET – FAS 2 VÄSTERLED

Planering/projektering
En viktig aspekt är att Fas 1 blev mycket mer omfattande än vad vi kunnat förutse. Därav 
är det bra med en ”återhämtning” och reflektion innan vi ger oss på Fas 2. Vi har startat 
planeringen för Västerled men byggnationen kommer inte att starta före hösten dvs 
kvartal 4 2021. Det innebär att vi erbjuder spel på båda banorna hela 2020 och stora 
delar av 2021. 

Erfarenheter från det pågående bygget
Vi tar med oss massor med kunskap och erfarenheter på vad vi kan göra bättre men 
även de saker vi gjort bra tar vi med oss in i det kommande projektet. Vi ser bl.a. att det 
kan vara en stor fördel att köra in allt material innan vi börjar bygga banan för att kunna 
jobba mer koncentrerat och inte så utspritt och på så sätt vara mer effektiva.

Bansträckning
När det gäller bansträckningen tittar vi på hur vi kan göra Västerled ännu bättre och på 
något sätt ”gömma bort” vägen som många upplever som störande. Samtidigt ska vi 
bevara den fantastiska entrén till Åkersberga och skyltfönstret till anläggningen.

Hur vi kan utveckla Långhundraleden är en annan fråga vi jobbar med och något som 
Österåkers kommun och andra intresseorganisationer är måna om och positiva till. Det 
finns mycket historia på vår anläggning som vi vill lyfta fram och integrera i anläggningen. 

Henrik Stenson Golf Design innefattar även fas 2, med Henrik Stenson och Christian 
Lundin i spetsen. Självklart är det viktigt att ge dem utrymme att vara kreativa och skapa 
en produkt utifrån deras kunskap och erfarenhet.
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FASTIGHETSUTVECKLING

Hagby Äng & Kulle

Hål 13
Öster by Stenson

FASTIGHETS-
UTVECKLING

Detaljplanen  
Hagby Äng och Kulle
Arbetet med detaljplanen för Hagby Äng 
och Kulle är just nu den högst prioriterade 
detaljplanen i kommunen. Det pågår ett 
intensivt arbete med förprojektering och 
detaljarbete för att sammanställa handling-
ar till granskning som förhoppningsvis sker 
i sommar. Efter det så inväntar vi ytterligare 
synpunkter som sedan bearbetas. Tidspla-
nen är att planen skall antagas i Kommun-
fullmäktige under kvartal 4 2020.

Övriga områden
Vi har en tät dialog med kommunen gällande utvecklingen av 
vår mark och kringliggande mark och arbetar även här målmed-
vetet för att skapa nya möjligheter för exploatering. 

Hagby stugorna
Gällande Hagbystugorna har vi skrivit ett långt arrendeavtal på  
20 år vilket ger oss möjligheten att vårda och förädla både mark 
och byggnader framöver. Vi kommer att arbeta fram en plan  
för detta.

Cirkulationsplats och ny infart
Gällande bygget av den nya cirkulations-
platsen har vi tyvärr inte fått mer informa-
tion om när det ska påbörjas. Detta innebär 
även att även ICA Maxi avvaktar med att 
byggstarten för sin butik tills cirkulations-
platsen är på gång. Vi har en tät dialog 
med kommunen som är fullt medvetna om 
att nuvarande infart till Österåkers Golf inte 
är acceptabel av flera skäl, men där fortsatt 
arbetet och beslut om byggnation av cirku-
lationsplats nu ligger hos vägverket.
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EKONOMI

EKONOMI – CASH FLOW
Cash-flow kvartal 1 2020 kopplat till banprojektet Fas 1
och fastighetsutvecklingen

Ett mycket viktigt instrument för uppföljning av ombyggnads-
projektet är vår cash-flow rapportering.  

Inflödet till cash-flow avser vår markförsäljning. Intäkterna erhålls i 
poster om en första betalning vid undertecknande av försäljningskon-
traktet och en senare som slutbetalning när detaljplanen för områdena 
vunnit laga kraft. Utflödet avser vårt stora banprojekt men även andra 
nödvändiga investeringar som vi beslutat att ta parallellt med ombygg-
nadsarbetet. Detta har vi kunnat göra då styrelsen bedömt att totala 
intäkterna från försäljningarna täcker dessa utbetalningar med margi-
nal. Exempel på sådana investeringar är uppfräschning av restaurang-
en, nytt värmesystem, ny avloppsanläggning, skidspår och padelan-
läggning mm. Flera av dessa investeringar genererar redan ett positivt 
bidrag till verksamheten. Avloppsanläggningen var dock en nödvändig ”skitinvestering”.

Samtliga fakturor, stora som små, som flyter in och avser vårt ombyggnadsprojekt regi-
streras i ett särskilt system, som penetreras kontinuerligt. Varje månad summeras detta 
upp i en cash-flow rapport som presenteras för styrelsen. Var tredje månad presenteras 
även kvartalsvis en cash-flow rapport för aktieägarna via hemsidans inloggningssida.

Under första kvartalet har färdigställandet av upplevelsegreen, övningsområdet samt 
 par-3 håls banan pågått och endast några arbeten återstår nu innan hela Fas 1 är klart. 
Vi beräknar, trots rådande omständigheter, att allt blir klart under nästa kvartal. Det 
slutliga cash-flow utfallet gällande kostnadssidan kommer därför med stor sannolikhet 
kunna fastställas och presenteras i nästa kvartalsrapport. 

Det som fortsättningsvis har högsta fokus vid sidan av själva slutförandet av Fas 1 är att 
påskynda och underlätta detaljplanearbetet för bostadsbyggande på vår sålda mark. Det 
är ju som bekant först efter att detaljplanen vunnit laga kraft som slutlikviderna regle-
ras. Detaljplanarbetet med Hagby Äng och Kulle, som området vid nya banan heter, har 
varit ute på samråd och för allmänhetens granskning. För närvarande sammanställs och 
bearbetas fortfarande de synpunkter som kommit in från berörda parter. I detta skede 
kan även kompletterande utredningar samt korrigeringar av planritningar mm behöva 
göras vilket tar mycket tid då det är många parter inblandade samt att det är en stor de-
taljplan. Detta omfattande arbete görs för att bland annat minimera risken för framtida 
eventuella överklaganden. Den realistiska bedömningen som kommunen fastslagit och 
samtliga aktörer har fullt fokus på är att planen antas och vinner laga kraft under hösten 
2020. Alltså nästan två år senare än vad det från början var planerat.

Som vi tidigare nämnt har förseningen fått till följd att inflödet av slutlikvider från 
mark-försäljningarna blivit försenade. För att inte riskera att färdigställandet av Fas 1 av 
banprojektet fördröjs har styrelsen beslutat att dels senarelägga det som går att skjuta på 
t ex vissa andra investeringar och dels trygga finansieringen genom en tillfällig kortfristig 
bankkredit som kan utnyttjas vid behov helt eller delvis under denna period. Den eventu-
ellt utnyttjade bankkrediten återbetalas omedelbart när slutlikviderna flyter in.

Länk till Cashflow-fil kvartal 1 2020    KLICKA HÄR!

(Inloggning krävs med Golf-ID)

Claes Thomsson  
Vice ordförande i Österåkers Golf AB

https://www.ostgk.se/se/ombyggnationen/projektoversikt-ekonomi
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VISION OCH FRAMTID

VISION OCH FRAMTID
Tack vare hårt och målmedvetet arbete mot vår vision har vi tagit Österåker Golf 
dit vi är idag. 

Nästa steg, för att fortsätta utveckla anläggningen, krävs det att vi förädlar och kon-
kretiserar visionen, position och vart vi är på väg. Det är ett stort arbete som pågått 
under en längre tid där vi bl.a. utsett en styrgrupp av ett antal medlemmar, personal och 
styrelsemedlemmar från både klubb och bolag som är engagerade i frågan. Under första 
kvartalet har vi genomfört ett antal träffar med klubbstyrelse, bolagsstyrelse, personal 
och styrgrupp. 

Den 5 april hade vi avsatt en heldag en s.k. visionsdag där vi bjöd in medlemmar för att 
fortsätta arbetet. Tyvärr blev den inställd p g a rådande omständigheter. Det här är en 
viktig fråga, arbetet fortsätter och är något som vi prioriterar i vår verksamhet. Nytt da-
tum och tid för ”visionsdagen” kommer att planeras in framöver när rådande situation 
stabiliserats.

Vi vill vara den mest spännande golfanläggningen 
utöver det vanliga och med kvalitét i alla led. 
Vi ska vara det självklara valet för ett aktivt liv 
med så mycket mer än bara golf.
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AKTIEN OCH MEDLEMSKAPET
Inför 2020 tog styrelsen beslut att vi ska ta in fler medlemmar genom att avyttra 
ytterligare 100 aktier/spelrätter.

Det är glädjande att intresset är 
fortsatt stort att bli en del av Öster-
åkers Golf och den utveckling och 
positionering som vi skapat. Våra 
fina banor lockar givetvis men det 
är framförallt helheten i vår anlägg-
ning/ verksamhet som lyfts fram 
som nyckeln varför nya medlemmar 
köper en aktie hos oss. Vår helhet 
med så mycket mer än bara golf, 
bra service, gedigen klubbverksam-
het skapar en levande anläggning 
som verkligen uppskattas.

Aktier som läggs ut till försäljning 
på öppna marknaden blir sålda på 
mycket kort tid och ibland till ett 
högre värde än utgångspris. 

Medlemskapet
I skrivande stund har vi c a 1528 aktiemedlemmar, utöver detta tillkommer juniormed-
lemmar och 22-29 år medlemmar. 

Vi har valt att under 2020 inte addera några nya medlemskapstyper, då vi har en aktie 
och ett aktievärde att förhålla oss till. Parallellt med varumärkesarbetet och att anlägg-
ningen växer fram jobbar vi dock med att utveckla våra medlemskap.

Medlemskap som vi arbetar med för framtiden är bland annat: 
- Familjemedlemskap

- Medlemskap med mer än bara golf

- Medlemskap med vissa begränsningar, t ex endast spel vardagar

- Medlemskap utan golf

Vi eftersträvar följande:
- Att locka aktiva människor till klubben som vill tillbringa tid på anläggningen

- Att bygga en stark klubbkänsla genom att erbjuda en stor variation av aktiviteter

- Att hela familjen är viktig och långsiktigt skapa fler aktiviteter för hela familjen

- Att du skall känna att du får mervärde i ditt medlemskap

- Att du ska känna dig delaktig och väl informerad om vad som händer på anläggningen 

AKTIEN OCH MEDLEMSKAPET
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ORGANISATION
Vi har ett fantastiskt gäng som jobbar för dig som medlem och glada och stolta 
över den stämning och sammanhållning som vi har skapat och hoppas verkligen 
att ni känner av det. 

Under första kvartalet sker mycket förberedelser och planering för säsongen. Det är stort 
fokus på att rekrytera säsongspersonal, c a 30 personer ska in främst på bana, restau-
rang, kiosk och shop/reception. Rekryteringsarbetet är stort och tidskrävande för att få in 
rätt person på rätt plats. 

Våra fast anställda har i början 
av året planerat verksamheten 
med bland annat klubbaktiviteter, 
tävlingar och träningar. Allt detta 
sker samtidigt som vi fortsätter 
med den dagliga driften för t ex 
bana, kansli och restaurang som 
har verksamhet året om. 

Vi har en säsongsbetonad verk-
samhet vilket gör att våra fast 
anställa jobbar mer timmar under 
högsäsong och arbetar mindre 
(plockar ut flextid) under perio-
den oktober till mars.  

I och med Covid-19 har vi tagit 
nödvändiga åtgärder där vi för 
tillfället fått begränsa att ta in 
säsongspersonal, vilketär något  
vi vidtar tills vi vet hur det påverkar oss. 

Detta innebär att fast personal jobbar än mer över ”verksamhetsgränserna” för att täcka 
upp för varandra och lösa situationen på bästa möjliga sätt. 

Vi följer som sagt utvecklingen dagligen och hoppas att vi ska kunna bedriva vår planera-
de verksamhet och så småningom ta in den säsongspersonal som vi önskar. 

ORGANISATION
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KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
Vi vill fortsätta utveckla vår kommunikation till medlemmarna då vi märker att 
den är mycket uppskattad. Ni medlemmar kan hjälpa oss ytterligare genom att 
sprida våra nyheter och aktiviteter samt ge oss feedback på information eller 
aktiviteter ni saknar. 

Kommunikation är en fortsatt viktig del i vår satsning på aktiviteter. Under första kvar-
talet har vi planerat och kommunicerat årets aktivitetsutbud för klubbverksamheten. 
Responsen har varit bra och intresset stort för de aktiviteter som vi erbjudit. 

N R  3 /4  ·  2 0 1 8  –  K LU B B L A D E T  Ä R  E N  M E D L E M ST I D N I N G  F Ö R  ÖST E R Å K E RS  G O L F K LU B B

Rapport från
banchefen

Nya banan, korthålsbanan, 
träningsområdet m.m.

JULBORD 

VINTERRESOR

VINTERTRÄNING

Hål 15 på 
nya banan

Smack!

29 nov kl 18.30

Välkommen  
till höstmötet!

På höstmötet  
berättar vi om året 

som gått, spännande 
saker gällande  

ombyggnationen, 
framtidsplaner m m.  

PS. Vi bjuder på 
sandwich och kaffe. 

VI SES!

Omslag_Klubbladet_3-4-2018_A.indd   1 2018-11-06   10:41
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En riktigt stor demodag – 18 maj

STORA TESTDAGEN 

25 april kl 18.45

Välkommen  
till vårmötet!

På vårmötet  
berättar vi om året 

som gått, spännande 
saker gällande  

ombyggnationen, 
framtidsplaner m m.  

PS. Vi bjuder på 
smörgås och kaffe. 

VI SES!

Nya banan

Nedräkningen 
har börjat...

Å
R

ETS        BÄST
A

G
O L F K R O G

20182018

Ö ST E RÅ K E R S  GK
Restaurang TwoSixtyFour
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En riktigt stor 
demodag – 16 maj

STORA
TESTDAGEN 

NYA SKÖNA 
KLÄDER OCH  
PRYLAR I SHOPEN

Välkommen 
till säsongen
2020!

World’s Best  
New Golf
Course 2020

ÖSTER BY STENSON ÄR NOMINERAD TILL

Ny tränare  
pa klubben

Markus Otternäs
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28 nov kl 18.30

Välkommen  
till höstmötet!

Före höstmötet 
 informerar vi bland 

annat om pågående 
arbete och framtida 

planer.  

Vi bjuder på smörgås 
och kaffe/te. 

Välkomna!

Rapport från
banchefen
Par-3 banan 
Himalayagreen 
Träningsakademin m.m.

Allt om 
invigningen

Öster by Stenson

JULBORD 

VINTERTRÄNING

1 (29)

ÖSTERÅKERS GOLF · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport 2 – 2019 · 1 augusti

Denna rapport är en sammanfattning av arbetet som gjorts under 
de senaste sex månaderna och hur det ser ut i olika delar  av vår 
verksamhet.

Vi vill att du som medlem ska få en bra inblick och kännedom om vad som har hänt och 
kommer att hända på klubben och i verksamheten.

Vi har varit och är inne i en rolig, spännande och intensiv period. Olika typer av aktivite-
ter har avlöst varandra med golftävlingar, padelkurser, träningar, företagsevent, konfe-
renser och inte minst förberedelserna inför öppningen av den nya banan.

Ni medlemmar är oerhört viktiga och vi uppskattar verkligen feedback från er från vad 
som är bra och vad vi kan göra bättre, som hjälper oss att fortsätta utveckla verksam-
heten och anläggningen på bästa sätt.

Vi önskar er en fortsatt skön sommar och hoppas få se er mycket på anläggningen under 
sensommaren och hösten.

Trevlig läsning! 

Hål 13.
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VERKSAMHETEN

VERKSAMHETEN

Ekonomi
Vi har precis avslutat vårt första kvartalsbokslut för 2020. Vi känner trots påver-
kan av covid-19 att vi har fått en bra start och ligger helt i fas med budget. 

Inget är självgående och det krävs hårt och målmedvetet arbete för att fortsätta utveckla 
vår anläggning och verksamhet. Under de första tre månaderna har vi har lagt en bra 
grund för att kunna leverera en bra och attraktiv produkt till er medlemmar och gäster 
under 2020.    
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Shop
De flesta av årets produkter har levererats till oss och verksamheten är nu i  
full gång. 

Som vanligt inför varje säsong har vi sett över våra ytor för att förnya och förbättra 
 känslan när du kommer in i shopen. Shopen har haft en bra omsättning under första 
kvartalet och är en bit över budget där Custom Fitting står för en stor del av resultatet. 

VERKSAMHETEN

Delar av österåkerskollektionen. Daniel Gustavsson, klubbens expert på Custom fitting.
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VERKSAMHETEN

DRIVING RANGEN
Rangen har varit öppen i stort sett hela första kvartalet med undantag för ett 
fåtal dagar med frost och lite snö. Något som påverkat omsättningen positivt 
som är över budget för året. 

Vi ser just nu över alla målgreener på rangen då de är för hårda och tar inte emot bollen 
som önskat. Vi kommer även att tydligare synliggöra de målgreener som syns dåligt. 

Att tänka på är, att rangen är gjord för att den ska nyttjas från båda hållen och att  
vissa greener syns bättre från andra sidan. Vi strävar självklart för att erbjuda de bästa 
träningsmöjligheterna för våra medlemmar och kommer ständigt att utveckla dem.



24 (30)

ÖSTERÅKERS GOLF AB · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport kvartal 1 – 2020

24 april 2020

SÄLJ OCH MARKNAD
Öster by Stenson är en unik produkt som är mycket attraktiv för företagstäv-
lingar. Införsäljningen har gått mycket bra och intresset att spela framför allt 
Öster by Stenson men även Västerled är stort. 

Vi var i stort sett fullbokade för de företagsspel vi budgeterat för säsongen redan i febru-
ari. På grund av Corona har vi tyvärr fått några avbokningar men flera företag väljer att 
omboka sina tävlingar till hösten. Vi har fortfarande bra införsäljning för året, men vet 
inte hur detta kommer att utvecklas och påverka företagens köpkraft längre fram. 

Företagstävlingar är en viktig intäkt så vi håller tummarna att vi hittar en lösning i denna 
situation och här har vi en ekonomisk risk att hantera.

Om situationen förändras till det bättre och vi kan erbjuda företagstävlingar i höst 
kommer det att bli lite mer trångt i höst, eftersom vi behöver intäkterna och kommer att 
försöka erbjuda företagen spel i den mån vi kan. 

Det positiva är att det kommer att finnas bra möjlighet till spel för medlemmar under vår 
och försommar då många företag bokat av sina företagstävlingar. Så passa på att spela 
många sällskapsrundor nu. 

VERKSAMHETEN
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RESTAURANG
Restaurangen har varit i full gång sedan 7 januari och har utöver 
10 367 luncher (t o m 31/3) även tagit hand om aktiviteter, konfe-
renser och planerat för resten av säsongen. 

Omsättningen första kvartalet för restaurangen har varit bra och något 
bättre än föregående Detta trots att vi påverkats av Coronaviruset under 
mars med ett minskat antal lunchgäster. 

Vår kökschef Kevin Jansen slutade i mars och har ersatts av Ola Eimre 
som jobbat hos oss sen vi tog över restaurangen i egen regi. Vid sidan av 
Ola har restaurangen ett troget och starkt team som är väl rustade för 
säsongen. 

NYA KIOSKEN – HALFWAY HOUSE
Vi har under vintern påbörjat att renovera det gamla range- och tränarhu-
set. I huset byggs ett så kallat Halfway house där du kan stanna och fika 
efter 9:an och även hänga efter rundan. 

Den kommer att få en fin utsikt över hål 9 och 18 på Öster by Stenson 
och närhet till den nya korthålsbanan samt de tänkta konstsnöspåren på 
vintern. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart under juni.  

Kiosken på Västerled kommer att vara kvar och serva medlemmer och 
gäster där.

NYTT BAGFÖRRÅD
I samband med byggnationen av Halfway house har vi både flyttat och renoverat bag-
förrådet. Det är fortfarande beläget i samma hus men i andra änden av byggnaden. Nya 
bagförrådet är otroligt fräscht och snyggt, du som förvarar din utrustning där hjälp oss 
att fortsätta hålla den i fint skick genom att slänga skräp och inte förvara ätbart i bagen 
som drar till sig djur. 

Victor Andriakenas, ansvarig  
för Halfway House

Ola Eimre
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KANSLI
Under första kvartalet kunde kansliet konstatera att 65% av medlemmarna 
 valde att betala sin årsavgift via MinGolf. Tack till er som gjorde detta! 

Detta är något som verkligen underlättar och sparar tid för oss. I februari skickade vi ut 
cirka 600 fakturor till de medlemmar som inte betalat årsavgiften via MinGolf. Tyvärr har 
vi fortfarande en del obetalda årsavgifter. Att få in dessa betalningar är prioriterat och 
något som vi arbetar med dagligen, vilket kräver resurser och tid som vi kunnat lägga på 
annan del i verksamheten. 

Ett stort arbete första kvartalet för kansliet är att förbereda säsongen i t ex MinGolf där 
vi lägger upp starttidsscheman, greenfee, samarbetsklubbar, företagstider, seriespel osv. 

Kansliet är en viktig resurs för att 
stödja klubbverksamheten i deras 
planering för året. Utöver detta har 
kansliet varit mycket hårt belastat 
med frågor kring betalningen via 
MinGolf och nya Världshandicapet. 

Vi har sedan slutet av februari ny 
personal på kansliet. Jonna Hallberg 
är vår nya medlemsansvarig och 
kanslist och vikarierar för Amanda 
som är tjänstledig för studier. 

VERKSAMHETEN

Jonna Hallberg
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TRÄNARE
Vår träningsverksamhet växer 
och vi har därför utökat vår 
tränarstab och strukturerat om 
i organisationen. 

Maria Bertilsköld är ansvarig för 
tränarna och träningsverksam-
heten på klubben. Hon ansvarar 
för att planera och strukturera 
upp verksamheten tillsammans 
med Peter Michols och Markus 
Otternäs. Markus är ny tränare för 
året och kommer främst att jobba 
med elitverksamheten. 

Peter Michols är ansvarig för 
golfgymnasiet där verksamheten 
fortsätter att utvecklas. Under för-
sta kvartalet har vi haft intag för 
hösten med nya elever. Vi har haft 
ett stort antal sökande och det 
märks att anläggningen i kombi-
nation med bra verksamhet lockar. 

VERKSAMHETEN

Peter Michols Maria Bertilsköld Markus Otternäs
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PADEL
Första kvartalet har arbete gjorts med planering för årets verksamhet, kurser 
och seriespel samt med att färdigställa banorna inför öppningen den 1 april.

Padelarenan har fått räcke runt läktaren och en stor fin sittbänk mellan banorna.  
Padelhuset håller på att göras i ordning för att innehålla racket för uthyrning och bollar 
till försäljning mm.
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Elit – arbetet med att tydliggöra kraven för alla inblandade 
har fortsatt och kommittén, tränare och spelare känner sig 
komfortabla med den kravbild och de spelaravtal som har 
tagits fram. Vi är på mycket god väg till den förstklassiga 
Elit-verksamhet vi vill ha på klubben.  

Junior – under första kvartalet har vi haft inomhusträning 
i Ullna Indoor. Fokus har även varit att planera upp säsong-
ens alla träningsgrupper och aktiviteter. Intresset bland 
juniorer har varit större än väntat och vi har fått öppna upp 
fler träningsgrupper för att kunna välkomna alla som vill 
vara med.  

Frivilligkåren – har hjälpt oss mycket under första kvarta-
let med rensning kring maskinhallen. Frivilligkåren har även 
röjt i skogarna runt banan och eldat sly som en dag även 
resulterade i ett ”studiebesök” av brandkåren.

Dam – all planering var klar tidigt på året och vi lade upp 
aktiviteter och tävlingar på hemsida och MinGolf. Vi har 
knutit bra samarbeten och sponsorer för damverksamheten 
för året. Det var åter stort intresse och många har anmält 
sig till årets digra program av events och tävlingar. Tyvärr 
har vissa aktiviteter fått ställas in p g a Corona. 

Herr – Herrkommittén verkar för att du som är man och 
mellan 20-65 år erbjuds tävlingar och träningsaktivieter på 
klubben under lättsamma former för att lära känna nya 
golfvänner. Utöver golfen så arrangeras ytterligare aktivite-
ter att under året.

KOMMITTÉERNA
Här kommer en lägesrapport från de arbete som gjort från respektive  
kommitté under Q1



30 (30)

ÖSTERÅKERS GOLF AB · LÅNGHUNDRAVÄGEN 36 · 184 44 ÅKERSBERGA

TEL 08-540 851 65 · WWW.OSTGK.SE

Verksamhetsrapport kvartal 1 – 2020

24 april 2020

VERKSAMHETEN

Klubb – under första kvartalet har klubbkommittén fokuse-
rat att planera våra populära medlemstävlingar och aktivi-
teter för året. Årets första aktiviteter medlemsträningen 29 
mars på klubben blev fullbokad på en dag! Tyvärr påverka-
des deltagarantalet av Corona, men vi genomförde aktivi-
teten med drygt 40 nöjda medlemmar på plats i strålande 
solsken.  

Senior – en av klubbens mest aktiva kommittéer. Under 
första kvartalet har det puttats i konferensen i klubbhuset 
två gånger i veckan, precis som tidigare år. Seniorerna har 
åter gjort en plan med många aktiviteter, tävlingar och 
matcher mot andra klubbar. Även seniorernas tävlingspro-
gram har fått stryka tävlingar p.g.a. Corona och planeras 
att komma igång under juni.

Kategori – Första kvartalet har vi gjort planeringen för året 
och utskick till potentiella deltagare. Sista anmälningsdag 
för att vara med i ett kategorilag är den 15 april. 

Golfvärdarna – under årets första tre månader har an-
svarige för golfvärdarna planerat och identifierat behovet 
för säsongen 2020 och kontaktat alla som tidigare varit 
golfvärdar och de som visat intresse. Nytt för i år är att vi 
har full säsong igen med 2 banor igen vilket kräver mer 
planering och fler personer som hjälper till.

Tävling/Regel/HCP - tävlingsprogrammet för säsongen är 
klart och ligger nu i MinGolf öppna för anmälan. 

På grund av rådande situation så har vi fått skjuta tävlings-
starten som nu preliminärt planeras till söndagen den 10 
maj. Nya världshandicapet (VHC) trädde i kraft i mars och 
har tagits emot mycket positivt. I och med nya VHC justera-
des handicapet baserat på genomsnittet av de 8 lägsta han-
dicapresultaten av de 20 senast registrerade ronderna upp 

till de senaste tre åren i MinGolf. Har man haft färre än 8 ronder finns det en modell för 
att räkna ut VHC. Tyvärr har SGF under våren haft väldiga tekniska problem med både 
GIT och modulen som skall hantera handikappjusteringen och de nu har stort fokus på 
att åtgärda problemen.


