
 

 

Medlemsbrev nr 1 2022 

 

Nytt år…  

Det är alltid roligare att titta framåt, lyfta blicken, förändra och utveckla, men ibland 

måste man också titta bakåt. På medlemssidan blev vi under hösten fulltaliga och var 

nödsakade att säga nej. Tråkigt men samtidigt ett bevis att vi gör något rätt. Trots  

att vi tappat medlemmar 187 st så gör vi en kraftig nettoökning, 72 st.  

Därför har styrelsen tagit två viktiga beslut. 

Medlemmar 

Vi ska ha riktmärket 1300 st medlemmar med fullspelrätt. Tendensen idag är att vi 

inom kort kommer att nå det taket och återigen blir tvungna att ha kölista. Som 

bekant har vi också ett punktmedlemskap, som inte inkluderas i det beslutet. Det 

innebär ju spel på reglerade tider och begränsat spel i förhållande till antal punkter.  

Fakturor 

Alla har erhållit fakturan för året. Sista betalningsdag är 28 febr. Med tanke på det 

”tryck” vi för närvarande upplever så vill många bli medlemmar hos oss. Vi har 

genom åren varit generösa med att inte ta ut påminnelseavgifter, alltid kunnat betala 

senare, en del först när säsongen börjar, och ändå varit garanterad att behålla sitt 

medlemskap med fullspelrätt. 

Därför. De medlemmar som inte betalat senast 28 mars riskerar att fasas ut. Den risk 

man löper om man vill fortsätta vara medlem är att stå i kö.  

Vill du ändra alternativ för betalning(autogiro) eller avsluta ditt medlemskap 

kontaktar du kansli@torshallagk.com, eller 016 358722 ankn 2. 
 

2021… 
Ekonomi, utfall 2021 

2021 blev ett positivt år, både resultat och med framåtriktade investeringar framför 

allt på banan. 

Vi investerade för ca 2 milj. kr, betydligt mer än de tidigare åren, egenfinansierat från 

verksamheten, d v s inga lån, ingen checkkredit. Vi behöver inte ”råna” banken. 

• Vi investerade bland annat i banan, en fortsättning med vår masterplan. 

Utbyggnad av tee och flera förändringar när det gäller bunkrar.  

• Rangen, tolv utslagsplatser under tak, förbättrade träningsmöjligheter genom 

bättre utslagsplatser, samt belysning. 

• Ny klippare 

Årets resultat pekar mot ett plus på ca 400 tkr, inklusive avskrivningar på ca 1 100 

tkr. Ställt mot budget är resultatet ca miljonen bättre. 
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Vi lyssnar… 
På våra medlemmar, bl a med hjälp av de årliga enkäter vi genomför. Vårt arbete 

med att prioritera utvecklingen av banan är ett bra exempel. Till vår hjälp tar vi då 

avstamp från era synpunkter och den banutvecklingsplan vi beslutat.  Vi fortsätter 

under året att bygga tee på ett antal hål, gör flera estetiska förändringar, inte enklare 

men roligare att spela är vår inriktning. Mer konkret hittar du i våra 

verksamhetsplaner för 2022 som du finner på hemsidan. 

Mer. Flera tycker att det är svårt att få tid. Vi införde 2021 nya tidsbokningsregler och 

tittar nu på att till årets säsong utveckla och förändra dessa. Vi är i första hand en 

medlemsklubb. Därför tittar vi nu över alla delar beträffande möjligheterna att öka 

tillgängligheten. När och hur ska vi tillåta gästspel, antalet tävlingar och när, är 

några exempel. Mer detaljer kommer närmare säsongstart. 

 

Hjälp oss… 

Vi behöver fler ideella krafter. Vår Tävlingskommitté behöver påfyllning. 

Vi behöver också hjälp i samband med vår tävling på ”Future Tour” Swerob 

Torshälla Open i pingst. Typ av arbetsuppgifter Parkeringshjälp, att se till att 

omklädningsrummen röjs på använda badlakan och fylls på med rena, och andra 

nödvändigheter, t ex pappershanddukar, toapapper etc. Kontakta 

kansli@torshallagk.com, eller 016 358722 ankn 1,2 eller tre. 
 

Till sist… 

• Det finns mer än golf. 

• OS, ingen publik ingen inramning eller stämning. Jag har aldrig tidigare 

längtat efter Jakob Hård och Anders Blomqvist, men nu!!! Någon skrev 

journalistiskt haveri. Jag delar. 

Expertkommentar under damernas stafett ”nu gäller det för Ebba att så fort 

som möjligt ta sig från punkt a till punkt b”. 

• Nils van der Poel! Vilken kille, för de flesta av oss okänd för ett år sedan. 

• Årsmöte 24 mars Retuna kl 17.00. 
Är det äntligen över… 

Inte vintern. Men som vi får hoppas en tvåårig parentes. Det värsta, men inte helt. Detta gäller från den 9 febr. 

Vi stannar hemma om vi känner oss krassliga. Är man inte vaccinerad rekommenderar FHM vuxna personer 

som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika 

trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk 

för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.  

 

Må väl och var rädda om varandra 

 

Ove Randberg 

randberg.ove@telia.com 
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