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Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb
Utesäsongen för golf är nu slut för i år och banan stängde för spel på sommargreener den 1
november. Ni kan fortfarande spela på vintergreener från hål ett till nio, men nu har vintern tagit
ett stadigt grepp om hela anläggningen, kommer det mera snö, så kommer vi självklart att anlägga
skidspår runt banan, perfekt miljö att åka skidor runt banan!
Som ni alla vet så kan ni fortsätta att spela golf i Golfhallen, där uppgraderingen med
höghastighetskameror fungerar 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 330 fullvärdiga och 497 greenfeemedlemmar.
Greenfeemedlemskapet är viktigt för oss som klubb och är ett bra alternativ för er som kanske inte
spelar så mycket. Om vi jämför vi säsongen 2020 med 2021, som var lite speciell med tanke på
coronapandemin, så har antalet fullvärdiga medlemmar ökat men däremot har
greenfeemedlemskapet minskat. Största orsaken till minskningen är att medlemmar som inte
spelade så mycket valde att vara medlem i Årjäng och under pandemin i fjol började många att spela
mera golf och har då i år valt att vara fullvärdig medlem på sin bostadsort och detta gäller främst
medlemmar från karlstadsområdet.
Årets utomhussäsong har varit lite speciell även i år då Coronapandemin även ökade under säsongen
och gränsen till Norge stängdes för många grupper av människor. 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 i år så de första planerade tävlingarna på våren fick ställas in.
Vi har också haft färre registrerade rundor på banan av både medlemmar och gäster under 2021. Maj
månad var också blöt och kall och så öppnades banan den 24 april, vilket också är ganska sent om vi
jämför med 2020, då öppnades banan den 30 mars och spelades på sommargreener ända fram till
den 28 november och i år stängde vi banan den 1 november.
Vår långsiktiga målsättning är fortfarande att alla ska känna sig välkomna till Årjängs Golfklubb, där vi
kan erbjuda spel på en otroligt vacker och utmanande bana och att alla ska känna sig inkluderade i
vår verksamhet genom en bra service och klubbgemenskap för både gamla och unga. För att överleva
ekonomiskt är det också viktigt för oss att våra gäster besöker vår anläggning och göra banan känd
och att vi har ett bra samarbete med våra samarbetspartners.
Vi följer också noga vår verksamhet via vår medlems och gästundersökning, Players1st, där säkert
många av er, både gäster och medlemmar har fått svara på en enkät och ge omdöme om vår
verksamhet. Vi kan också via detta verktyg jämföra oss med övriga banor i Värmland eller hela
Sverige, 16 klubbar från Värmland och 368 banor i Sverige är med i denna undersökning.
Ser vi på resultatet så ska vi alla i klubben känna oss otroligt stolta, då vi får toppbetyg i alla
kategorier i jämförelse med andra banor och anläggningar. Detta innebär inte att vi kan fortsätta
utvecklas men undersökningen ett oerhört viktigt hjälpmedel för oss och vår fortsatta utveckling. Så
snälla ni, får ni ett mejl när ni spelat på vår bana, så svara på undersökningen, där svarsfrekvensen
kunde vara högre.

Banan.
Under våren så skottades greenerna
och så fort snön och is hade smält bort
så täckte vi greenerna med dukar, där vi
hade stor hjälp av ideellt arbetande
medlemmar som bistod banpersonalen.
Under sommaren så fick vi angrepp av
Harkrankslarver som åt upp rötterna,
speciellt på 10:ans green. Kråkorna som
älskar dessa larver kom senare under
hösten och hackade upp greenerna då
larverna är feta och goda. Nu finns det ett biologiskt medel som vi sprutades på greenerna för att
bekämpa dessa larver men där ser vi effekten först nästa år. Detta medförde mycket extra arbete för
banarbetarna, men trots detta hade vi fina greener i stort sett hela säsongen och alla fairways har
varit kanonfina!
Vill också rikta ett stort tack till ban-personalen för ert engagemang och arbete ni har lagt ner för att
vi ska ha en bana i toppskick. Vill också rikta ett stort tack till alla er som lägger ner ideellt arbete på
vår bana och inte minst ”ruffklippargänget” som har klippt ruff hela säsongen, en ovärderlig insats!
Årjängs Kommuns har haft personal från AM-enheten som har röjt sly och gräs runt elstängsel och på
och utanför banan, vilket har höjt upplevelsen hur fint banan är inbäddat i en otroligt naturskön miljö
som uppskattas av alla som spelar på banan.
Ett stort tack Årjängs Kommun för ert engagemang, otroligt värdefullt för Årjängs golfklubb!
Under sommaren fick vi också banan om-slopad som golfförbundet kommer och gör med vissa års
mellanrum.
Vi har också bygger ett nytt tee vid hål nr. 16 som kommer att tas i spel nästa säsong. Vi är
priviligierade som har Bosse Engdahl inom klubben, viket har bidragit till att vi har kunnat hålla nere
kostnaden.
Bosse har byggt 61 golfbanor runt om i Sverige och Norge och är en stor tillgång för klubben.
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.
Detta bidrar också till att vi redan har börjat bygga ut
restaurangen med fler vinterbonade ytor, för att
kunna bedriva verksamhet året runt. Arbetet med
tillbyggnaden har skett i rekordfart och är i det
närmaste klar redan före årsskiftet i god tid inför
kommande säsong.
Från golfklubben vill vi rikta ett stort tacka till Årjängs
Golfkrog som nu ytterligare utökar sin verksamhet och för ett otroligt bra samarbete och ert
engagemang har bidragit till ett lyft för hela anläggningen!
Tävlingar
Trots tävlingsförbud i början av säsongen, så har tävlings-kommittén gjort ett otroligt bra arbete.
Trots mindre tävlingstillfällen så har antalet startande varit fler än 2020 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.
31 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 har vi utvecklat våra tränings/trivselkvällar, där vi varje torsdagar anordnar tävlingar just
för att nybörjare och nya medlemmar ska komma in i gemenskapen och ta nästa steg och utveckla
golfen. Här har vi alla ett ansvar, så alla känner sig välkomna i vår klubb.
Juniorer
Under säsongen så har vi haft 10 ledare, samt föräldrar som har engagerat sig i verksamheten.
Totalt har 44 juniorer, fördelat på äldre och yngre med två samlingar per vecka, 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.
Inför nästa säsong så kommer vi även att arrangera TT Elite omgång
6, lördag till måndag den 10-12/9 2022. Detta är en elittävling för
juniorer från hela Sverige som vi får möjlighet att arrangera. Vi har
tidigare haft några tävlingar på distriktsnivå, där vi har fått mycket
beröm för bra arrangemang och att få möjlighet att arrangera denna
tävling känner vi oss otroligt stolta över.
Det är inte bara tävlingen som ska genomföras, det handlar också
om att ta hand om ca 150 personer (spelare och medföljande
förälder/föräldrar) skall kunna äta och bo under tävlingsdagarna.
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.
Många medlemmar lägger ner otroligt många ideella timmar i vår förening och anläggning, som
”ruffklippargänget” som har bidragit med att klippa ruff under hela säsongen, samt medlemmar som
har plockat bollar fixat på rangen, röjt sly och gräs, fixat elstängsel, städat banan och snickrat och
fixat och mycket annat.
Styrelsen och hela föreningen vill rikta ett stort tack till alla er som bidrar, 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 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 marknadsförening
och detta i form av olika paketlösningar tillsammans med besöksnäringen, där inte allt behöver
handla om golf.
Alla som köper till ett extra abonnemang och har V-sport
Golf (Viasat) kommer under nästa år att spela på vår bana
med 40% rabatt på ordinarie greenfee och i gengäld har en
film spelats in på vår fina bana i somras. Denna film
kommer att finnas på YouTube, som även vi kan använda i
vår marknadsföring. Filmen kommer även att visas på
Visats golfkanal under kommande säsongen i samband med
de tävlingar som man sänder.

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 som bidrar till att göra detta möjlig.
Vill också rikta ett extra stort tack till våra samarbetspartners för ett otroligt bra samarbete och för
ert engagemang för Årjängs GK, utan er skulle inte denna resa vara möjligt! Vi är på väg att nå vår
målsättning, vi är inte där än, men snart!!
Styrelsen i Årjängs Golfklubb
Örjan Gustavsson
Ordförande

