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Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb
Utesäsongen för golf är nu slut för i år, men som ni alla vet så kan ni fortsätta att spela golf i vår
fina Golfhall, där vi nu har uppgraderat simulatorn med höghastighetskameror. Perfekt nu när det
blir både kallare och mörkare utomhus.
Långsiktig målsättning
Den långsiktiga målsättningen att vara 400 fullbetalande medlemmar 2020 ligger kvar, men kan bli
svår att uppnå. Vi är idag ca 300 fullvärdiga medlemmar, även om ca: 70 nya medlemmar började
spela golf, så slutar nästan lika många av olika anledningar. Greenfeemedlemskapet är också viktigt
för oss som klubb och är ett bra alternativ för er som kanske inte spelar så mycket.
En viktig kategori för vår bana är besöksnäringen med alla våra gäster, där vi åter igen ökade antalet
greenfeegäster till över 4000, en ökning med 300 gäster jämfört med 2018, detta är vi otroligt stolta
över.
Besöksnäringen blir mer och mer viktig för oss men det ställer också ökade krav på att ha en bra
service, att vara lätt tillgängliga och ha en bana i toppklass!
Vi har otroligt fin, kuperad 18-håls park- och skogs-bana, ritad av Peter Nordwall, känd för sina stora
ondulerade greener och sin förmåga att forma naturen till en vacker och omväxlande golfbana.
Naturnära med vacker miljö intill Svensbysjön. Det är enkelt att ta sig dit, då den ligger i anslutning
till E18, strategiskt placerad mitt emellan Karlstad och Oslo.
Därför är det extra viktigt för klubben att jobba brett och inte minst göra anläggningen attraktiv för
alla.
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 2020
Vi kan nu summera säsongen 2019, det första året som vi har tagit över driften av hela
golfanläggningen av Nordmarken Golf AB.
Genom denna förändring så hanteras drift och underhåll av bana och byggnader i Golf i Årjäng AB
och klubbverksamheten har renodlats i Årjängs Golfklubb som drivs som en ideell förening.
Beroende på vintern, så kom utesäsongen inte igång förrän sista helgen i april, lite senare än
normalt. Vintern hade även i år satt sina spår på framför allt våra greener, eftersom vi även i år hade
mycket is på greenerna under vintern.
För att hänga med i den allt mer digitaliserade värden, så har vi inför säsongen investerat i
uppmätning av hela banan med GPS, nya tee-skyltaren och banguide som nu finns både i
pappersformat i en ringpärm och elektroniskt anpassat för en smartphone, där du kan få exakta
måttangivelser när du spelar golf.
Bollautomaten vid Driving rangen har försetts med en kortautomat, dels för att slippa
kontanthantering så långt det är möjligt, dels vara mer tillgänglig för alla då de flesta betalkort nu
fungerar.

För att bredda verksamheten, så byggde vi under året byggt en egen Boule-bana i anslutning till
restaurangen för att ytterligare stärka hela anläggningen.
Vi fick också ta ett mycket snabbt beslut att sätta upp elstängsel runt banan, då vi helt plötsligt hade
vildsvin som bökade runt på banan och kunde ha ställt till med en oerhörd förödelse med stora
kostnader som följd. Vi hade en otrolig tur att inte några greener förstördes i någon större
omfattning, vilket skulle ha kunnat kosta 100 000-tals kronor, så beslutet var lätt att fatta. Tack vara
allt ideellt arbete av medlemmar och tillmötesgående leverantörer så kunde vi hålla nere
kostnaderna.
Framför allt ett tack till XL-bygg som även var med och sponsrade elstängslet. Nu är hela banan från
parkeringen, runt hela Snarkil fram till Svensbysjön, 4, 5 km säkrad med elstängsel.
Vi kommer under nästa år ta nästa etapp och säkra hela banan.
Positiva resultat
Säsongen som gått har varit mycket utmanande för oss trots stora förändringar är vi absolut är på
rätt väg och det är mycket glädjande att se att vi ytterligare ett år ser att resultatet förbättrats
ytterligare trots en del oförutsägbara utgifter som inte var budgeterade, som till exempel elstängsel
för vildsvin. Vi hade också inbrott, där kassaskåpet med dagskassan blev tjuvarnas byte.
Många positiva saker som har hänt som verkligen drar klubben i rätt riktning, inte minst det ökade
engagemanget från alla medlemmar och samarbetspartners som är med och sponsrar vår
verksamhet. Det positivt resultat och ger oss då möjligheter att ytterligare investera och utveckla
anläggningen.
Ett stort tack för ert engagemang i klubben.
Restaurang/Reception/Shop
Utbyggnaden av restaurangen och reception
har verkligen slagit mycket väl ut. Vi har
förbättrat öppettider och samarbetet mellan
reception och restaurang har fallit mycket väl
ut. Inför nästa år så kommer servicen
ytterligare att förbättras, genom att
samarbetet med restaurangen ytterligare
förbättras, då personalen hjälps åt både med
restaurang och reception, där vår målsättning
är att reception och restaurang kommer att ha
samma öppettider viket ytterligare kommer att
öka servicegraden för både medlemmar och
gäster.
Marknadsaktiviteter
Nu är planeringen för nästa år i full gång, där vi kommer att jobba vidare med att marknadsföra oss
både för att få fler medlemmar och greenfeegäster. Vidare kommer vi att jobba hårt för att
golfbanan ska bli en naturlig medelpunkt för hela kommunen, för att träffas och bygga nätverk i en
trevlig miljö.
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, där inte allt behöver
handla om golf. EU-projektet, Leadel som vi ingår i tillsammans med Forsbacka Golfklubb har nu
kommit så längt att de olika alternativen för mer än bara golf kan börja marknadsföras.

Samarbete
Förutom samarbete med klubbarna närmast vår bana har vi också inlett ett samarbete med Bærum
Golfklubb i Oslo
Under hösten anordnade vi ett läger för juniorer med ledare och föräldrar från Bærum, där totalt ett
30 tal personer besökte vår bana med full service från restaurangen, samt boende från fredag till
söndag.
Juniorerna hade gemensam träning med våra juniorer och så spelades det Ryder Cup både bland
juniorer och vuxna.
Banan
Banan har under året varit i ett fantastiskt bra skick med
tanke på rådande omständigheter. Det var med mycket is
på greenerna under vintern, vilket medförde att greenerna
kanske inte var i toppskick i början av säsongen.
Vi får otroligt många lovord för vår bana som ligger
naturskönt och har en spännande layout med stora
Foto Stig Dahlén
ondulerade greener och breda fairways och gott om plats
mellan de olika hålen. Ban-personalen gör som vanligt ett
En fin bild från hål 14, fotat av en greenfeegäst
toppen-jobb och känner ett stort engagemang för vår bana. Golfbanan är den centrala delen i
verksamheten och får vi dåliga vitsord om banan, så smittar det av sig på hela anläggningen.
Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamheten har verkligen lyft i år! Vi har haft fler startande och de flesta prisborden är
sponsrade. Det som är extra kul är att tävlande från andra
klubbar ökar, vilket är ytterligare ett bevis på vår utveckling.
Seniorgolfen på tisdagar är också mycket uppskattad, med
som mest över 40 startande och dessutom är många
seniorer, både herrar och damer aktiva på Värmlandsserien
D och H 50+.
Damernas har kört tävlingar på onsdagar med roliga
tävlingsformer som passar alla, även nybörjare.
Utbildning
Det är underbart härligt att se hur flera juniorer och ungdomar utvecklats. Vi hoppas inför nästa
säsong att vi kan få ändå fler ungdomar att börja spela golf.
Med hjälp av Golfhallen så finns vi nu mitt i Årjäng och vi tror
att det möjliggör att flera kan ta del av golfens värld.
Vår ideella PRO, Anders Thelberg kommer under nästa år att
engagera sig i Årjängs GK.
Planerna är att han ska utbilda flera ledare och även själv
vara engagerad ute vid banan varannan vecka under
säsongen, dels för att ha hand om utbildningen dels vara ett
stöd för våra ledare med juniorverksamheten och våra nybörjare för att komma in i golfen.

Dessutom kommer även Anders att vara tillgänglig för medlemmar som vill höja sin nivå med att
erbjuda privata lektioner..
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.
71 helt nya medlemmar har börjat spela golf, 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 kan utveckla våra tränings/trivselkvällar inför nästa säsong. Här har vi alla ett
ansvar, så alla känner sig välkomna i vår klubb.
Damkommittén
Det som känns extra roligt är att medlemsantalet av damer ökar. En stor eloge till damkommittén för
ert arbete, där alla känner sig inkluderade.
Damerna sammanfattar säsongen 2019 som en helt fantastisk. De flesta damer deltog med glädje i
alla evenemang och ställde upp när vi behövde hjälp, ett extra plus.
Medlems/gästundersökning Players1st
Många av er har också fått fylla i en medlemsundersökning som har genomförts under året, detta är
ett otroligt 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. Vi kommer med all
sannolikhet att delta i denna undersökning även nästa år, så snälla, ge oss era synpunkter, det är
mycket viktigt för vår utveckling!
Vår fantastiska restaurang
Utbyggnaden av restaurangen med större kök och grovkök, shop och reception, var ett lyft för hela
anläggningen, Restaurangen med fantastiskt god mat, trevlig personal och mycket bra service har
gjort att fler och fler har hittat till restaurangen, inte bara
golfare. Ryktet av god service och god mat har spridit sig
långt utanför golfkretsar där man kan sitta och äta god mat
och se ut över vår fina bana. Många företag förlägger också
sina sommarfester och trivselkvällar ute vid vår bana, där
restaurangen servar med god mat och golfklubben
ombesörjer prova på aktiviteter ute på banan. Ett mycket
uppskattat inslag, där även den som aldrig spelat golf får
möjlighet att testa på att spela några hål.
Inför nästa år, så kommer restaurangen att det drivs inom
samma familj som förut. Enda skillnaden att Jonas
Ljunggren kommer att gå in som huvudägare istället för Eva och Per som nu med ålderns rätt känner
att dom vill dra sig tillbaka.
Ett stort tack till er för ert otroliga engagemang och bra samarbete som ni har bidragit med till
golfklubbens utveckling, så det känns extra skönt att det även i framtiden kommer att drivas inom
familjen.

Jonas med familj kommer att bo i en nyrenoverad stuga ute vid golfbanan, då vi också genom
samarbetet kommer att ha större möjlighet att tillgodose våra gäster och medlemmar när det
kommer till beställningar mm när man finns på plats.
Kan också nämnas att man bygger upp ett par bar bord med plats för ca 14 personer inne i själva
restaurangen och kommer också att ha fullständiga rättigheter och en del nyheter på matfronten.
Öppettiderna kommer också att utöka på helgerna under högsäsong, viket också kommer att
förbättra servicegraden och öppettider i receptionen genom vårt nära samarbete.
Vi har också installerat en telefonväxel med flera ingående linjer, vilket kommer att göra oss mer
tillgängliga.
Från golfklubben vill vi också tacka Årjängs Golfkrog för ett otroligt bra samarbete och ert
engagemang för golfklubben och hela anläggningen!
Golfhallen
Nu är det dags för vintersäsongen och då har vi Golfhallen för den som vill hålla svingen i form.
Kansliet finns också i lokalerna 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.
Kompletteringen med jaktmodul gör också att hallen blir mer
och mer utnyttjad för andra aktiviteter än golf. Vi spelar också
spelat tävlingar i simulatorn, där Stefan Eriksson är den drivande
kraften. Information när och vad för tävlingar vi arrangerar
finner ni på Facebook eller vår hemsida, eller så ringer ni kansliet.
Under vinterhalvåret så finner ni golfklubbens kansli i Golfhallen, som därmed är bemannad av
kanslipersonalen 3 dagar i veckan för att ytterligare höja servicenivån till våra medlemmar och
gäster. Är ni osäkra på hur simulatorn fungerar och hur ni bokar tid är det bara att ringa golfklubbens
telefonnummer, som är: 0573 77 11 44 för information och hjälp.
Planering inför 2020
2020 kommer att bli ett spännande år. Vi håller på för fullt med budgetarbetet.
Tack vare ett positivt resultat så har vi nu möjligheter att ytterligare investera i förbättringar för både
gäster och medlemmar. Det som redan är igång är planeringen av ytterligare ställplatser för husbilar
och husvagnar, vi bygger om stugor för bättre komfort och planerar också investeringar i
maskinparken.
Bankommittén är också i full gång med att planera arbetsuppgifter som kan fördelas ut på ideellt
arbete, så vår duktiga ban-personal kan koncentrera sig på greener och fairways som så vi har en
bana i toppskick hela säsongen
Tack än en gång för att ni har bidragit till en fantastisk utomhussäsong 2019!
Styrelsen Årjängs Golfklubb
Örjan Gustavsson
Ordförande

