
 

 

Medlemsbrev nr 3 2022 

 

Vardag… 
Inga restriktioner, tävlingssäsongen kunde starta enligt plan, första gången på två år. Tre 

veckor kvar till midsommar, men var är sommaren? Maj glömmer vi. Det, tiden alltså, går så 

rasande fort.  

Tendens… 

Tidigt att dra några slutsatser. Men spelet minskar kraftigt hos oss och totalt. En 
minskning på ca 30 % i förhållande till 2021. Varför? Maj och dåligt väder, bedrövligt, 

eller på grund av att allt blivit mer vardag. 
Antal medlemmar oförändrat. Till dags dato ett tillskott på nya eller gamla på 144.  
Välkomna.  Nu blev det krångligt.  Vid genomgång av vårt medlemsregister fanns ett 
antal som skulle tagits bort för tre år sedan eller mer. Nu är det rensats och ett relativt 
stort antal försvann. Så får det naturligtvis inte vara. En trolig förklaring är att vi under 
2019 och 2020 av olika skäl tvingades till olika kortsiktiga lösningar på kansliet. Det var 
länge sedan,16 månader sedan, vi hade samma person på den stolen. En attraktiv 
arbetsmiljö med kompetent personal som stannar över tid leder till en välmående 
verksamhet och en attraktiv idrottsmiljö. Det intagningsstopp vi hade under höst, vinter 

har vi inte längre kvar.  Vi har plats för fler. 
 

Handla på… 
Hemmaplan. Med den tillströmning av nya medlemmar vi haft senaste åren vill jag passa 
på att slå ett slag för vår shop och våra två PGA tränare.  Allt detta drivs av klubben och 
inte av någon entreprenör så varje intäktskrona tillfaller klubben. Detta gör att vi har 

fortsatt möjlighet att utveckla och förändra av egna medel. På vår hemsida kan ni ta del 
av ett digert kursutbud och olika lektioner. Däremot drivs vår utmärkta och populära 
restaurang av en entreprenör som varje år får toppresultat i våra medlemsenkäter. 
 

Pengar… 

Större intäkter och mindre utgifter. Maj brukar var en bra riktpunkt för hur resten av 
resten av året utvecklas, och när vi nu har detta i det närmaste klart så är det bättre än 
budget och föregående år. 
 

Tack… 
Stort stort tack.   Till vad vi internt kallar ”Tisdagsgruppen”. Ett antal frivilliga 
medlemmar som vecka efter vecka, år efter år, träffas på tisdagar! Detta gäng utför ett 
för klubben ovärderligt frivilligt arbete, och för lite uppskattning. Allt från att vara 
banpersonalen behjälplig med olika arbetsuppgifter, till att bidra till utveckling av trivsel 
och förändringar, stort som smått. Aktuellt nu. Våra nya toaletter, ja det är två, vid hål 
2,6,7 och åtta. Ungdomsrummet, det som ligger i anslutning till tävlingsexpeditionen, har 
fått ett lyft. Allt detta till försumbara kostnader och inte varit genomförbart annars. 



 

Players1st… 
Den årliga enkäten vi genomför, kommer inom de närmaste veckorna till hälften av 
medlemmarna. Den andra hälften får den i augusti. Som vanligt vädjar jag till er att svara 
på den, det är ni medlemmar som hjälper oss med åt vilket håll vi ska gå. Det är bara på 

det sättet vi kan fortsätta att utvecklas. Några konkreta exempel är t ex den nya 
vattentoaletten på banan, sanden i bunkrarna och den nya banutvecklingsplanen vi har 
som pågående och långsiktigt projekt. 
Påminnelse kommer när den är på gång. 
 

Till helgen… 

Finns möjlighet att se förstklassig golf på klubben, Årets Swerob Torshälla Open äger 
rum Lördag och Söndag med ca 150 st deltagare. Proffs och amatörerna. En 

förbundstävling som ingår i vad man kallar Future Tour. Kanske finns där någon eller 
några som om något år representerar Sverige på någon av de stora tourerna. Flera av 
klubbens duktiga juniorer finns också med. Dessa håller speciellt tummarna för. 
 

Till sist… 

• Vi stödjer Världens Barn för Ukraina, sparbössa i shopen och del av startavgifter 
under golveckan 

• Glöm inte att avboka din tid om….något kommer emellan 

• Att ni ankomstregistrerar er 

• Ni som bara tänker gå nio hål, använd appen Sista 9 

• Sist, vanligt sunt förnuft 

• Släpp igenom, 

• Laga nedslagsmärken 

• Respektera och ta hänsyn till banpersonalen, vänta på klartecken 
 
Må väl och lycka till med säsongen  
Ove Randberg 
randberg.ove@telia.com 
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