
 

 

Medlemsbrev nr 1 2023  

 
Vår… 
Några dagar som gav lite vårkänslor men det blev bara några. Återigen minusgrader, 
inte bara idag utan hela veckan. Det sägs ju att detta ska vara vinter även om vi på dessa 
breddgrader inte märkt av det. Men om det här är vinter så vet vi en sak, då måste våren 
vara på väg. 
Det påminns vi också om då vår krögare har öppnat för lunch på vardagar mellan 11.00-
13.30. Melvin, vår krögare, börjar sitt 13 år på klubben det första på ett nytt treårigt 
avtal. Som brukligt vällagad husmanskost hela veckan på årets första meny. Du hittar 

den på klubbens hemsida. 

 
Stabilt… 
Den här tiden på året ser man vanligtvis stor rörelse bland medlemmar. Flera slutar, en 
del byter klubb och nya tillkommer. Så inte i år. Visserligen en minskning, men ytterst 
marginellt. Det ska då ställas mot den kraftiga ökning vi hade under föregående år. 149 
st. varav 75 tillkom sista tre månader för att vid årsskiftet totalt landa på drygt 1700. 
Någon säger då att det är för många men man ska då ta i beaktande att 328 är 
punktmedlemmar, ett antal är passiva eller halvaktiva. 
Vad passar då bättre än att påminna om det beslut som styrelsen tog våren 2022 
beträffande antal, 1 300 med fullspelrätt, exklusive juniorer.  Där är vi inte än, så det 
finns fortfarande platser kvar. Men de är inte många. 

Till er som är nya vill jag säga att ni ska känna er Varmt välkomna. Till en klubb som har 
som mål att vara den ” Den Hållbara och Familjevänliga Golfklubben” med allt som det 
förpliktar. Jämlikhet och inkludering, alla människors lika värde med mm. På klubbens 
hemsida finner du mer om våra värdeord och vår värdegrund samt vårt 50/50 arbete. 
Dra er inte för att komma med frågor eller synpunkter på verksamheten. 
Välkomna. 

 

Ekonomi... 
Vi har fortsatt att investera för att förbättra vår anläggning. Totalt 1 090 tkr inklusive de 

avskrivningsbara investeringarna som uppgick till ca 730 tkr. Bland annat har vi köpt 

alla maskiner som vi leasade efter branden, vatten toalett på banan, fortsättning med 

master-banutvecklingsplan med ombyggnad av bunkrar, artiklar till förbättrad 

bevattning, en större bollmaskin vid ranchen samt två nya värmepumpar. 

På intäktssidan har vi jämfört med 2021 en positiv medlems tillströmning som medfört 

ca 300 tkr, eller drygt 5% högre intäkter. Däremot har vi tappat ungefär lika mycket 

försäljning på greenfee och shop. 

På kostnadssidan har banskötsel jämfört med 2021 ökat mer än förväntat, bland annat 

på drivmedel, gödning/gödsel o s v. 

Sammantaget gör det att vi redovisar ca 300 tkr lägre resultat än budget, men trots 

fortsatta investeringar så bibehåller vi en god likviditet. 



Driftsresultat (intäkter-driftskostnader) blev +1 058 tkr. 

Efter avskrivningar redovisar vi ett resultat för året på – 183 tkr. 

 

Partnerklubbar… 
Samarbetet och utbytet med våra partnerklubbar för våra medlemmar med full spelrätt 
fortsätter. Arboga max 500 spel, jag vädjar om att vi är solidariska så att så många som 
möjligt får möjligheten. Fullerö inga begränsningar. Vi fortsätter samarbetet med GK 
Plus, det innebär att vi som fullvärdiga kan spela på ytterligare 9st. banor. 
Årskortet på Eskilstuna GK försvinner och i stället kan alla spela alla veckans dagar för 
200 kr i greenfee.  
 

Ny medarbetare… 
På Marknad och reception/shop. Hon började hos oss i februari och befinner sig i en 

uppstartsfas med att kontakta gamla och befintliga sponsorer/partners. Har du som 
partner inte haft kontakt med henne via post eller via ett personligt besök och vill 
fortsätta stödja klubben, eller önskar synas på klubben, så kommer här hennes 
kontaktuppgifter. Hennes namn är Hilda Ejnar och du når henne på 016358722 ank:1 
eller hilda.ejnar@torshallagk.com 
 

Kurser och lektioner… 
På klubbens hemsida kommer alla träningstillfällen i grupp att publiceras, idag finns en 
Närspelskurs klar att anmäla sig till, mer kommer. Där hittar ni också årets Gröna Kort 
kurser inlagda, passa på att tipsa nyfikna vänner och bekanta som är sugna på golf att 
anmäla sig. 
 
Fler Frivilliga… 
Som kan tänka sig att någon eller några gånger under säsong, vara damkommitté eller 
tävlingskommittén behjälpliga. Ring då klubbens kansli 016358722 ank:1 och anmäl 
intresse. Naturligtvis får du erforderlig utbildning (GIT) om ni behöver. Sedan behöver 
vi förstärkning till en jubileums tillställning, den 29 juli. Mer information kommer men 
boka redan idag in den 29. 
 

Vårmöte… 

Inte bara utan också stipendieutdelning. Lennart Holmqvist stipendiet till en kvinnlig 
respektive en manlig junior , utsett av klubbens juniorkommitté, kommer inte bara att få 
ett diplom utan också 5 000 kr var. Vilka presenteras på mötet.  
Vi vill att du föranmäler dig här senast den 16 mars via länken  

https://mingolf.golf.se/Competition/3787104 och i nästa länk finner du kallelsen 

Kallelse till Vårårsmöte 2023 | (pdf) | 116,2 KB , 
 

Må väl och förbered säsongen med att boka en eller 

flera lektioner hos någon av våra två tränare. 

Ove Randberg 

randberg.ove@telia.com 
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