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Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb
Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan
man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir både kallare och
mörkare utomhus.
Långsiktig målsättning
Som vi har informerat er om tidigare så har klubben en långsiktlig målsättning att vara 400
fullbetalande medlemmar 2020. Greenfeemedlemskapet är också viktigt för oss, men vår bas är ändå
fullvärdiga medlemmar.
Med utgångspunkt i den målsättningen har vi arbetat med vår verksamhetsplan. Detta för att göra
den så konkret som möjligt, så att vi lätt kan utvärdera och utvecklas därefter. Under höstmötet
redovisades både innevarande säsong, men också ett utkast på verksamhetsplanen och budgeten
inför säsongen 2017.
Positiva resultat
Under säsongen som gått ser vi många positiva saker som har hänt och verkligen drar klubben i rätt
riktning. Det mest positiva är att vi i år resultatmässigt ser ut att gå med ett litet överskott för första
gången på många år. Vi är en klubb med små resurser. Utan medlemmars otroliga ideella
engagemang och våra sponsorer skulle detta inte vara möjligt. Ett stort tack för ert engagemang i
klubben.
Banan har dessutom varit i ett utomordentligt bra skick. Även om vi har små resurser så gör
banarbetarna ett otroligt bra arbete, tar stort ansvar och engagerar sig verkligen i sitt uppdrag.
Visserligen har vi haft problem med kråkor under en period, som letar larver och därmed gör stor
skada på greenerna. Även om många olika metoder har testats för att hålla kråkorna borta från
greenerna ‐ så känns det som om kråkornas intelligens överträffar allt!
Inför nästa säsong så har vi tagit beslut om att behandla greenerna med ett speciellt medel mot
dessa larver som kråkorna gillar. Allt som allt är detta förknippat med en kostnad på ca 40 000 kr.
Förhoppningen är att detta ska eliminera problemet några år framåt.

Årjängs Golfklubb
Snarkil
672 95 Årjäng
Tel: +46(0)573‐77 11 44
Hemsida: www.arjanggk.nu
E‐mail: info@arjanggk.nu

Ökat medlemsantal
Medlemsantalet på fullvärdiga medlemmar har ökat från 260 till 284 personer. Här kommer vi att
fortsätta jobba med att medlemmarna ska trivas på vår bana. Varje torsdag har vi haft trivselkvällar,
där vi har aktiviteter och möjlighet att träna tillsammans och finna någon partner att spela med. Den
verksamheten kommer vi att utveckla under nästa år. Vi tror att trivsel och gemenskap är mycket
viktig. Golfen har ett förträffligt handicap system, där alla tävlar på lika villkor, så vi vill satsa
ytterligare på faddrar som kan gå fadderrundor med nya medlemmar. Dels för att ge dem möjlighet
att få mer erfarenhet och utveckla golfen, men även för att nya medlemmar ska känna sig välkomna
och känna gemenskapen och glädjen i att spela golf. Torsdagarna ger också möjligheter till träning
där var och en kan utveckla sin golf i sin egen takt. Vi tror också att träning och gemenskap är viktig
för att utvecklas och tycka golf är roligt.
Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamheten ute på banan har också lyft. Vi har haft
fler startande och många prisbord som har varit sponsrade.
Seniorgolfen på tisdagar har inte haft så många deltagare. Som
mest över 40 startande och dessutom är många seniorer, både
herrar och damer aktiva på Värmlandsserien D och H 50+.
Damernas tävlingar på onsdagar är också mycket uppskattade
med roliga tävlingsformer som passar alla, även nybörjare.
Greenfeegäster
Antalet greenfee har också ökat med ca 200 gäster jämfört med föregående år. Här har vi också haft
hjälp av vädret ‐ med perfekt golfväder större delen av sommaren.
Utbildning
Vi kommer vidare att satsa på utbildning och vår
ungdomsverksamhet ‐ och har även ambitionen att anmäla lag
för seriespel inför nästa säsong, detta är också ett led i att
utveckla våra juniorer.
Det är underbart härligt att se hur flera juniorer utvecklats helt
otroligt under säsongen. Vi hoppas inför nästa säsong att vi kan
få ändå fler ungdomar att börjar spela. Med hjälp av den nya
Golfhallen så finns vi nu mitt i Årjäng och vi tror att det möjliggör
att flera kan ta del av golfens värld.
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Golfklubbens ledare
Ledare som har haft hand om ungdomarna är värd en extra
eloge, för ert engagemang och det sätt ni tar hand om dem
på.
Även på utbildningssidan har vi nu mycket kunniga ledare som
har jobbat ideellt för vår klubb är helt fantastisk ‐ och har
givetvis bidragit till att vi nu är på rätt väg.
28 helt nya medlemmar har börjat spela golf och för oss är det
nu en utmaning att ta hand om alla och skapa förutsättningar
för fadderrundor och ge dem bra förutsättningar att utveckla golfen i sin egen takt.
Just därför tror vi att utveckla våra tränings/trivselkvällar på torsdagar är extra viktigt. I år var
utbildningen dessutom helt gratis.
Medlemsundersökning
Många av er har också fått fylla i en medlemsundersökning som genomfördes under september, vi
tror att detta är bra ett hjälpmedel för oss att utveckla golfklubben, vi kommer noga att analysera
resultaten och ta åt oss era synpunkter, vad som är bra och vad som är dålig.
Vår fantastiska restaurang
Under året så har vi haft en restaurang med fantastiskt god
mat, trevlig personal och mycket bra service. Det har varit
många nya gäster och inte bara golfare som har hittat till
restaurangen och då även fått ta del av banan och klubben.
Restaurangen är en av klubbens viktigaste delar, så god mat
och bra service höjer helhetsintrycket över hela verksamheten.
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Planering inför 2017
Marknadsaktiviteter
Nu är planeringen för nästa år i full gång, där vi kommer att jobba vidare enligt vår verksamhetsplan
men även lägga mer fokus på att marknadsföra oss för att öka antalet greenfeegäster.
Vi vill få fler att upptäcka vilken underbart fin bana vi har. Vi kommer att jobba vidare med vår
hemsida och fortsätta vara aktiva på Facebook, men även arbeta mer med riktad marknadsförning
och detta i form av olika paketlösningar tillsammans med besöksnäringen i vårt område.
Banan
I planeringen för nästa år är också målsättningen att förbättra
utslagsplatserna på drivingrangen och byta ut en del av
nuvarande mattor mot konstgräsmattor.
Planerna är också att byta ut sand i bunkrarna och fortsätta att
rensa dammar. Genom att dammarna blir djupare så har vi
också större möjligheter att plantera in fisk som lever på
växtligheten. Under året har vi börjat plantera in fisk, även detta
genom ideella krafter för att förhindra att dammarna växer
igen.
Restaurangen
Som nämnts tidigare så har vi haft otroligt många restauranggäster.
Detta har medfört att kapaciteten i köket har varit ansträngd. För att ytterligare förbättra
verksamheten så är restaurang, reception, shop och vägen upp till golfbanan något vi måste sätta
fokus på. Det hjälper inte med enbart en fin bana. Så planer finns att på sikt bygga ut restaurangen
med en större köks del och även flytta reception och shop in i samma lokal. Vi kan då också få
synergieffekter både genom att förbättra service, öppettider och personalen kan hjälpas åt på ett
helt annat sätt.
En lösning för vägen
Vägen upp till golfbanan har fått mycket kritik, med all rätt för den har varit dålig. Nu har vi en
lösning på gång som vi har diskuterat med de boende efter vägen. Vår ambition är att få ny asfalt i
hela backen upp till golfbanan, dikat samt nytt bärlager hela vägen fram till golfbanan samt 2
flaggstänger vid uppfarten till banan.
Lösningen som vi nu diskuterar är, tillsammans med kommunen söka bidrag för småskalig
infrastruktur.
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Vi har inte fått något beslut än men kommunen har en mycket positiv inställning och hjälper oss med
ansöka, där kommunen och jordbruksverket är medfinansiärer med 30 respektive 60 procent och vi
själva tillsammans med de boende står för de sista 10 procenten.
Vi vet i dagsläget inte om vi får bidraget men vi jobbar vidare med projektet söker just nu finansiella
lösningar för golfklubben där målsättningen är att det ska vara kostnadsneutral.

Golfhallen
Nu är det dags för vintersäsongen och ni har väl inte missat vår
förträffliga Golfhall? Kansliet finns också i lokalerna nu under
vintersäsongen, det är bara att titta in och ta en kopp kaffe om ni
har lust. Det bara att boka tid och spela. Bokningen sker via vår
hemsida under fliken golfhall, där finns mer information om
kostnader och hur ni bokar.
Som ni vet finns också möjligheter till att träna puttning och
chippning helst utan kostnad, men givetvis måste ni testa simulatorn. En upplevelse! Där kan ni spela
i en mycket fin miljö på fina banor, utan att behöva tänka på varken väder och vind.
Ni som vill ta del av vår verksamhetsplan, så är det bara att ringa eller besöka kansliet så fixar vi
exemplar till er.
Tack än en gång för att ni har bidragit till en fantastisk utomhussäsong 2016!
Styrelsen Årjängs Golfklubb
Örjan Gustavsson
Ordförande
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