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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 ligger kvar.
Vi är idag ca 320 fullvärdiga och 649 greenfeemedlemmar.
Greenfeemedlemskapet är också viktigt för oss som klubb och är ett bra alternativ för er som kanske
inte spelar så mycket.
Årets utomhussäsong har varit lite speciell, då Coronapandemin slog till i våras. Osäkerheten var stor
och vi var alvarligt oroliga att även golfen skulle innefattas av hårda restriktioner. Vi har följt Svenska
Golfförbundet och folkhälsomyndighetens rekommendationer hur vi skulle bedriva vår verksamhet,
både i klubbhuset och ute på banan, bland annat att vi inte kunde bedriva någon tävlingsverksamhet
i början av säsongen även fast vi kunde spela golf i sällskapsform hela säsongen. Tävlingar kunde vi
ha först från 1 juli, vilket medförde att inplanerade tävlingar fick flyttas och spelas senare under
säsongen, vilket bidrog till att vi även hade färre tävlingar.
När vi nu summerar säsongen, så kan vi konstatera att vi har haft en otroligt bra utomhussäsong,
banan öppnades för spel redan den 30 mars och vi spelade på sommargreener ända fram till den 28
november. Om vädret tillåter så kan ni fortfarande spela på vintergreener på hål 1 till 9 men hål 10
till 18 är helt stängd för säsongen.
Vi har aldrig haft så mycket spel på banan, både av medlemmar och gäster. Antalet spelade rundor av
medlemmar har mer än fördubblats jämfört med 2019 och greenfeegästerna har ökat till 4 746, en
ökning med 18 % jämfört med 2019, trots att vi har tappat 1 200 Norska gäster beroende på stängd
gräs mot Norge. Kan kanske vara en Coronaeffekt, då golf har varit en perfekt aktivitet i dessa tider.
Ser vi på statistiken för i år, så har vi många besökare från regionen och besökande med husbilar och
husvagnar där vi ser att intäkterna på ställ platser har ökat.
Golfen har också ett utmärkt IT-system, där du enkelt bokar tid för spel. Vi investerade också i en
digital ban-guide där du har ditt digitala scorekor, swischar man sedan avgiften för att spela behöver
man inte ens gå in i klubbhuset, så golf kan spelas helt Coronasäkert. Att hålla avstånd ute på banan
är absolut inget problem!
Banan
Under våren hade vi besök av Svenska
Golfförbundets bankonsulent och klubbrådgivare,
då vi tillsammans med all personal samt golfspelare
i olika handicap kategorier vandrade runt hela
banan i ett så kallat ”walk and talk”, där vi
diskuterade vad vi kunde förbättra i form av teeplaceringar och hinder som kan komma i spel för
olika handicap kategorier. Allt för att få en

förståelse för att utforma banan så det blir en härlig upplevelse för alla.
Förändringar som vi kom fram till och snabbt och kunde åtgärda var bland annat utformningen av
fairways, där vi bland annat har breddat fairways vid inspelet
på hål nr. 6. Lite större förändring är också att vi bygger ett
nytt tee vid hål nr. 16. Här har vi fått en del kritik för att det
blir ett blint inspel på green som hålet är utformat idag. Tack
vare att vi har Bosse Engdahl engagerad i klubben så kan vi
hålla nere kostnaden. Bosse har byggt 61 golfbanor runt om i
Sverige och Norge och är en stor tillgång för klubben.
Dessutom har vi haft hjälp med frivilliga insatser, då
Hermanssons Gräv har hjälpt till med grävkapacitet med sina
stora maskiner. Förhoppningsvis kan vi spela från nya tees i börja av hösten 2021.
Under våren, dikade och grusade vi de flesta basvägarna som var i dåligt skick, då alla gropar och
hålor kunde skada våra maskiner, en kostnad vi tror att vi har igen på mindre skador och underhåll på
vår maskinpark.
Röjning runt banan har i stort skett pågått under hela vintern av ideella krafter. Vi började också
tidigt att planera och sätta upp elstängsel från klubbhuset, ner runt 8:ans green och upp till
maskinhallen, där också allt arbete utfördes av ideella krafter.
Vi har också byggt om en av våra uthyrningsstugor och utrustad den med dusch och toalett, där
också allt arbete har skett helt ideellt.
Ett stort tack allt ideellt arbete och för ert engagemang för
klubben!
Greenerna hade också klarat vintern mycket bra och den
tidiga våren gjorde också att vi kunde öppna banan redan i
slutet på mars.
Banan har också varit i otroligt bra skick under året. Banpersonalen har gjort ett otroligt bra jobb under året.
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Vår fantastiska restaurang
Utbyggnaden av restaurangen med större kök och grovkök, shop och reception, var ett lyft för hela
anläggningen. Samarbetet mellan reception/shop och restaurang har också höjt servicenivån för hela
anläggningen’ vi har öppettider från tidig morgon till sena kväll.
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.
Även nästa år så kommer restaurangen att det drivs vidare av Årjängs Golfkrog, vilket vi är otroligt
tacksamma för.
Inför nästa säsong kommer köket och tävlingskansliet att byggas om för att ge mer plats och för att
förbättra arbetsmiljön för personalen och mer utrymme till förråd och personalrum. Det blir även
plats för ett mindre utrymme för tävlingskansliet med en egen ingång i byggnaden.

Från golfklubben vill vi rikta ett stort tacka till Årjängs Golfkrog för ett otroligt bra samarbete och ert
engagemang för golfklubben och hela anläggningen!
Tävlingar
Trots tävlingsförbud fram till den 1 juli, så har tävlings-kommittén gjort
ett otroligt bra arbete. Trots mindre tävlingstillfällen sår antalet
startande varit fler än 2019 och fler tävlande från andra klubbar.
Otroligt bra jobbat och ett otroligt engagemang från tävlingskommittén
och våra tävlingssponsorer som engagerar sig med olika aktiviteter runt
tävlingarna och dessutom sponsrar fina prisbord.
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, 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.
Ytterligare ett bevis på att vi har otroliga ledare är att
Stefan Eriksson i år belönades med Årjängs Kommuns
ungdomsstipendium så delades ut ute vid Golfbanan på ett
Coronasäkert sätt. Stort Grattis Stefan och alla ledare för ert
engagemang för vår klubb
Juniorer
Under säsongen så har vi haft 9 ledare, samt föräldrar som har engagerat sig i verksamheten.
Totalt har 54 juniorer, fördelat på äldre och yngre med två samlingar per vecka. Detta är 14 juniorer
och 2 ledare fler än 2019, en otroligt bra utveckling De äldre juniorerna tränar dessutom i Golfhallen
under den del av säsongen som man inte kan vistas ute vid banan.
Några juniorer har under året deltagit i klubbtävlingar.
VDGF hade en juniortävling förlagd till Årjängs GK som också hade deltagare från klubben.
Damer
Damerna har sina samlingar på onsdagar, där man spelar olika tävlingsformer som passar alla och det
har varit lätt för nybörjare att känna sig inkluderade och skapar en otroligt bra gemenskap under
trevliga former. Extra trevligt att så många damer har börjat spela golf.
Seniorer
Seniorerna blir fler och fler och har tävlingar för 50+ förlagda till tisdagar. Normalt mellan 30 och 40
startande. Seniortävlingarna är mycket uppskattade och skapar en otrolig härlig gemenskap.
Seniorerna gör också ett otroligt bra arbete med alla ideella timmar man lägger ner på verksamheten

då de flesta är pensionärer och är till stor hjälp med många olika uppdrag och är till stor hjälp för att
hålla banan och anläggningen i toppskick.
Av alla dessa ideella timmar är det ändå två personer som sticker ut och det är Kjell-Åke Hagberg och
Johnny Johannesson! Hagge, förutom att han är byggmästare, där han bidragit med många ideella
timmar, så har han också plockat över 8000 bollar som han har skänkt, tvättade och klara till klubben,
som vi säljer som ”Floridabollar”, och dessutom tillbringar många timmar med att spela golf på vår
fina bana. Johnny har röjt och röjer runt banan från sly och tillbringar många timmar runt banan
under vinterhalvåret. Styrelsen och hela föreningen vill rikta ett stort tack till alla ni är guld värda för
föreningen
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 också nästa år
att engagera sig i Årjängs GK.
Anders har också utbildat ledare på sin fritid, där nu Nickelhas Grahn har hand om
nybörjarutbildningen och har fått många rosor från nybörjare som har haft honom som instruktör.
Anders jobbar med Klubb-och idrottsutveckling för juniorgolf på Norska Golfförbundet och sitter
dessutom med i styrelsen i vår klubb, så i honom har vi en har ideell toppkompetens och ett stort
stöd i vår utbildning och juniorverksamheten.
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 att delta i
denna undersökning även nästa år, så snälla, ge oss era synpunkter, det är mycket viktigt för vår
utveckling!
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.

Årjängs Golfklubb är både en ideell förening och företag, vars verksamhet görs möjlig genom
medlemsavgifter, eget arbete, greenfeeavgifter och ett mycket värdefullt samarbete med Er
sponsorer.

Sponsorer
Ni är våra absolut våra viktigaste samarbetspartners och utan ert stöd och er välvilja skulle inte
Årjängs Golfklubb kunna bedriva sin verksamhet – och därigenom sträva efter att bli en viktig
mötesplats för såväl gammal som ung. Vi vill satsa på Årjäng och på vår fina golfanläggning, och vi är
otroligt glada att ni vill detsamma.
Vi gör vårt yttersta för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. Samtidigt som vi arbetar hårt för att
utveckla golfanläggningen och öka medlemsantalet med olika aktiviteter på vår fina bana.
Samarbete med andra klubbar
Vi kommer fortsatt att ha samarbete med Bærum Golfklubb i Oslo. Just i år har ju Coronan ställt till
det. Den planerade träffen i oktober fick nu ställas in, dels beroende på Covid 19, och att gränsen till
Norge har varit stängd stora delar av säsongen.
Greenfeesamarbetet med Arvika, Billerud, Eda och Forsbacka kommer vi att fortsätta med även
nästa år.
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. Vi räknar med ett resultat i Årjängs Golfklubb år 2020 ska hamna på ca 400 000 kr trots
en del oförutsägbara utgifter som inte var budgeterade.
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 alla, för ert engagemang i klubben!
Planering inför 2021
2021 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 ombygger om tävlingskansliet och köket till
restaurangen för att förbättra arbetsmiljön med bättre utrymme för disk, personalrum och förråd.
På banan så räknar vi med att ett nytt tee på hål 16 ska vara klart för att tas i bruk under säsongen.
Röjning runt banan för att höja helhetsintrycket är redan igång. Vi planerar också investeringar i
maskinparken. Vi kommer också att sätta stort fokus på trivsel och omhändertagande för både våra
medlemmar och gäster.
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 2020!
Styrelsen Årjängs Golfklubb
Örjan Gustavsson
Ordförande

