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Verksa mhetsberättelse för 2019

Styrelsen för Jönåkers golfklubb avger följande verksamhetsberättelse för året 2019.

Ekonomi

Klubbens ekonomi framgår av bifogade årsredovisning

Årets resultat efterfinansnetto uppgårtill-153,5 tkr (77,1,) vilket låg iparitet med prognosticerat
resultat i samband med budgetårsmötet.

De totala intäkterna uppgår till 5 457 tkr, vilket är 109 tkr högre än föregående år. lntäkter från
årsavgifter, startavgifter, sponsring, företagsgolf och driving range uppvisar samtliga positiva
avvikelser. Samtidigt är greenfeeavgifter och övriga intäkter lägre mot föregående år.

Rörelsens kostnader uppgår till 5 140 tkr och har ökat mot föregående år med 352 tkr. Största
negativa awikelsen består av ökade bankostnader beroende på att ett antal åtgärder behövde
vidtas för att främja exempelvis tillväxten på våra greener och fairways efter vinterns omfattande
isskador. Vi drabbades dessutom av en större vattenläcka i april-maj. Klubbens maskinkostnader
kom också att överstiga fastslagen budget beroende på ett större maskinhaveri under inledningen
av sommaren. Beslutet att vintertäcka våra greener samt inköp av nya tee-markeringar har också
bidragit till högre kostnader. Till detta ska läggas utvecklingskostnader för en ny hemsida samt
ökade lönekostnader i och med att klubbens tidigare banchef valde att avsluta sin anställning i

april 2019. Detta ledde bland annat till högre övertidsuttag bland befintlig personal samt löner
tillextrapersonal.

Årets investeringar uppgår totalt till 75,6 tkr och avser en lövblås och påbörjad takrenovering.

Långfristiga skulder uppgår till 8.550 tkr efter att ha amorterats ned med 150 tkr under året.
Checkkrediten ligger kvar på totalt 2 000 tkr och har vid årets utgång utnyttjats med 1 230 tkr
(1 085 tkr).

Antalet golfutövare i Sverige ligger relativt stilla. Klubben har under det gångna verksamhetsåret,
glädjande nog, haft en nettoökning på motsvarande 35 medlemmar. Det är framförallt det nya Guld
Prova- på-medlemskapet som bidragit till denna ökning. Vi kommer även fortsättningsvis
att erbjuda denna medlemsform vilken innebär att en ny medlem stegvis mellan år ett och tre
successivt uppgraderas til I ett G uld-med lemskap.

Under 2019 ökade våra årsavgifter med 2O2tkr mot föregående år. Vi räknar med att insatserna
gällande nya medlemsformer i allmänhet och Guld prova-på-medlemskap isynnerhet kommer att
ge full effekt om ett år. För en golfklubb idag gäller det att upprätthålla intresset för nya och aktiva
golfare. Många ser i dagens aktiva livsföring över sin medlemsform för att få den så anpassad till sitt
golfspelsom möjligt.

Vår ambition är att ha tillräckligt flexibla former för medlemskap så att det ska passa oavsett var
i livet man än befinner sig. Vi försöker även aktivt bearbeta passiva medlemmar att återuppta sitt
golfspel genom olika erbjudanden.
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lnvesteringar och utvecklingsinsatser under 2019

Genomförda aktivitete r ZOLS

o Vi har marknadsfört våra medlemskap samt nybörjarkurser inklusive prova-på-medlemskap
på hemsida, Facebook, Instagram och nyhetsbrev.

o Vi har under året firat klubbens 30-årsjubileum med bland annat tävlingar och fest. Jubileet
marknadsfördes via pressrelease, diverse reklammaterial, hemsida och sociala medier.

o Vi har för första gången genomfört det stora projektet att vintertäcka våra greener för att
kunna öppna säsongen så tidigt som möjligt med högkvalitativa greener. projektet syftar
till att både stärka klubbens intäkter och att sänka dess kostnader, i synnerhet bankostnader,
komma nde verksa m hetså r.

o Vi har genomfört aktivitetsdagar med prova-på-golf under Golfens Dag samt ,,Gröngölingsgolf,.

r Vi har varit engagerade i projektet,,Kiladalen,,.

o Vi har under vårt populära ungdomsläger över fyra dagar engagerat 40 ungdomar. Vi har erbjudit
deltagande ungdomar fri golfkurs, medremskap och lån av utrustning.

o Vi har anskaffat en ny traktor av märket John Deere samt en bättre begagnad lövblås. Traktorn är

finansierad via leasing som startar 2020 och lövblåsen via kassan.

e Vi har påbörjat omläggningen av taket över maskinhallsbyggnaden. på denna byggnad har vi tagit
bort en port på gaveln och byggt en ny vägg inkl fönster.

o Vi har bytt golv och lagt nya golvbrunnar samt byggt om torrförrådet i restaurangen.

r Vi har tagit fram nya tee-markeringar som kommer att tas i bruk under säsongen 2020.

o Vi har utvecklat en ny hemsida vilken kommer att lanseras under våren 2020

o Vi har justerat de kvarstående vattenspridarna på våra fairways. Detta gör vi för att säkerställa en
jämn vattenfördelning som hjälper till att hålla våra grönytor i gott skick.

r Vi har fortsatt att ändra banans layout via klippning och gallring av träd och buskar för såväl förhöjd
spelupplevelse som effektivare skötsel. Detta gäller inte minst på hål 11 till 15.

o Vi arbetar fortlöpande med utvecklingen av varumärket Jönåkers Golfklubb. Det innebär bland
annat att kontinuerligt kommunicera vad vi står för, våra kärnvärden, samt övriga fördelar vi
erbjuder i förhållande till konkurrerande klubbar.

r Vi arbetar vidare med olika projekt samt inom kommitt6verksamheterna i avsikt att utveckla
klubbens totala erbjudande.

o Vår ambition är att upplevelsen, servicen och kvaliteten på banan fortsatt ska vara i toppklass för
det segment vi inriktar oss emot. Vi har genom de gäst- och medlemsundersökningar som gjorts
fått mycket höga betyg för såväl service som bemötande. områden att förbättra ytterligare ärvåra
bunkra r, komm unicera va rumä rket, trä ningserbjuda nden och att utveckla kl ubblivet.
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Huvudinriktningar inför 2020

Vi fortsätter vår nogsamma kostnadskontroll och investerar med hänsyn till våra resursera

r Att arbeta vidare med att öka medlemsantalet genom ett flertal inplanerade aktivitetsdagar
under året. En viktig aktivitet är till exempel Golfens Dag som preliminärt går av stapeln i maj.

o Att aktivt marknadsföra våra flexibla medlemsformer som exempelvis prova-på-medlemskap

för 1 990 kronor, Guld Småbarnsförälder, Spela 2 för 1, Greenfeemedlem Plus där det ingår

tre ronder för 990 kronor med flera.

r Taket över maskinhallen som innefattar vår verkstad och personalutrymmen är i akut behov

av att bytas ut. Projektet har påbörjats och förväntas vara genomfört i april/m aj2O2O.

o Kommunicera friskvårdsbidraget, nybörjarkurser inklusive medlemskap, årskort för driving
range, lektioner och kurser med mera.

o Vi arbetar vidare med varumärkesprofilering via vår kommunikationsgrupp med aktiviteter
inom marknadsföring och kommunikation (webbplats, sociala medier, nyhetsbrev, artiklar).

o Kontinuerligt utveckla och underhålla golfbanans goda kvalitet och samtidigt fortsätta arbetet
med att genomföra förbättringar av layout och arkitektur.

o En total genomgång och analys av banan i syfte att fastställa vad som behöver förbättras och

utvecklas de kommande fem åren (underhåll- och investeringsplan).

. Nya tee-markeringar på banan.

. Ny hemsida

. Upprätthålla en hög nivå av information till våra medlemmar via vår nya webbplats, e-post,

lnstagram, Facebook och nyhetsbrev.

r Fortsätta samarbetet med skolor och föreningar för att säkerställa återväxten i klubben.

. Fortsätta utveckla verksamheten för våra medlemmar i första hand genom våra kommitt6er.

o Restaurangen kommer även under 2020 att drivas av Lasse Forslund som Jönåkers Golfrestaurang.

Lasse har gjort ett mycket bra arbete och vi ser fram emot ytterligare ett år av goda insatser.

o Golfshopen, som är ansluten till Golfstore, är en del av klubbens totala erbjudande med ett såväl

brett som djupt sortiment. Shopen ska utvecklas kontinuerligt i syfte att tillmötesgå medlemmars
och gästers föränderliga behov och önskemå1. Detta gäller allt ifrån skor, kläder, bagar, klubbor
till individuell utprovning av utrustning med mera.

Kommitt6er

Ungdomskommitt6n

Tommy Arwidson, Alexandra Lennartsson och Mikael och Alexander Stålbrand

Träningar har under säsongen genomförts för knattar och ungdomar. Alexandra Lennartsson, Mikael
Stålbrand och Alexander Stålbrand har varit tränare för båda grupper. Vi hade ett traditionsenligt
golfläger den 17 till 20 juni där 40 av våra ungdomar samt nybörjare deltog. Mikael Stålbrand,
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Alexander Stålbrand, Joakim Stålbrand, Mikael Bork, Bengt Sjögren, Eric Arwidson, Alexandra
Lennartsson och Tommy Arwidson var ledare och våra juniorer drillades i spel, teknik och teori

Vi hartyvärr inget lag iungdomsserien eller juniorserien som undertidigare år. Förhoppningen är
att vi återigen, via olika insatser, ska engagera fler ungdomar att tävla framledes.

Teen Cup klubbkval spelades onsdagen den 1-9 juni. Vidare till gruppkvalet gick Filip Lindkvist p14-

klassen. Filip tog sig vidare från gruppkvalet på Kiladalens GK. Vi hoppas att fler ungdomar kommer
med och spelar tävlingar under nästa år. Att tävla i golf är en sak och att spela eller leka golf en
annan. Det ska finnas plats för bägge ivår klubb. Det är en alldeles speciell känsla att titta ut över
träningsområdet en lördagsmorgon när det är full fart på ungdomsgrupperna. Ungdomarna är
klubbens framtid !

J u n ior-elitverksa m het

Jönåkers GK deltog i Division 2 Sydöstra som spelades på Vingåkers GK. De spelare som kämpade
i två dagar var Jimmy Borg, Pontus Miöen-Dahlström, Tobias Holmsell, Andreas Jonsson och Victor
Jonsson. Vi slutade på en 1"0:e plats av totalt 15 lag.

Banutvecklingskommitt6n

Thomas Vedin, Per-Erik Jansson, Ronny Andersson. Adjungerande har varit Tommy Arwidson och
Peter Trolleling.

Banan var öppen frän 22 mars till 5 december, därefter vintergreener och utslag från plattformar
på hål 1 till 9. Driving rangen har varit öppen från 8 mars till 13 november.

Skidspår har funnits på delar av banan under januarioch februari. Skidspåren har varit uppskattade
av medlemmar och mer etablerade skidåkare. Spårning har gjorts i samarbete med OK Hällen

Stigtomta.

Kommittdn har samlats ett par gånger under det gångna året för genomgång av banan, bland annat
med vår banchef Christofer Anderson som slutade i april.

Åiets städdag var den 27 april med som vanligt bra uppslutning (4S medlemmar) med många viktiga
arbeten som blev utförda. Många andra frivilliginsatser har gjorts under året med bland annat
snöskottning, skottning av greener, hjälp vid hålpipningar, rensning av bunkrar och klippning. En

grupp har också arbetat med röjning av sly på hål 6. Ett värdefullt arbete som görs år från år är att
rensa gräs runt alla vattensprinklers på banan.

Alla typer av frivilligarbeten är värdefulla och nödvändiga för att hjälpa banpersonalen med att
hålla banan i fint skick.

En stor eloge till klubbens banpersonal som arbetat hårt för att skapa tillväxt på fairways och greener
trots de stora vinterskadorna under vinter och våren 2019. Ett stort arbete har också gjorts gällande
röjning på bland annat hål 14 och L5.
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Som avslutning, ett mycket stort tack till banpersonalen, men också alla frivilliga för mycket

värdefulla insatser under det gångna året.

Tävlingskommitt6n

Lill lngvarsson (ordförande), Johan Engström, Nina Hoff, Anders Borg, Ola Almqvist, Camilla öberg,
Torbjörn Axelsson-Öberg och Åke widholm.

Jönåkers Golfklubb har under tävlingssäsongen 2019 genomfört en mängd tävlingar med bland
andra:

Maj: Vårscramblen där 108 personer deltog. Den följdes av Tommys Grand Opening den 13 maj

med 101 spelare. Vi startade en ny Bästbolltävling som första året drog 40 deltagare. Gökottan
som spelas på Kristi Himmelfärdsdag samlade L20 deltagare. Våra egna fredagstävlingar startade
starkt med 26 deltagare den L7 maj och 51 (!) den 31 maj. Kulför dessa tävlingar som spelas t hål

med hemlig spelform och mat efter ronden. Det spelades ytterligare tre Fredagstävlingar under
året med ett snitt på 30 deltagare.

Juni: Anneli och Anders Jonsson vann Skobes Äkta-make-tävling som i år drog 88 deltagare. Vi

tackar Skobes som är en av våra tävlingssponsorer. Flaggtävlingen gick som vanligt av stapeln den

6 juni. I år spelade 71" personer och tävlingen vanns efter särspel slutligen av Roland Andersson. På

Sörmlandsutbytet deltog 65 spelare från hela L6 klubbar i Sörmland, följt av Midsommarsexan med

L18 spelare. Rolig spelform i par där tre olika spelformer avverkas under ronden. Rosa Damdagen

spelades i år för 15:e gången av 106 damer. Det är ett stort arrangemang med en särskild kommittd
som anordnar tävlingen och gör ett fantastiskt jobb. Ni ska ha ett stort tackl

Juli: SN-golfen återgick till den traditionella formen med två speldagar och prisutdelning på

respektive bana och klass. 140 deltagare spelade över två dagar på Jönåkers GK & Nyköpings GK.

Då Jönåkers Golfklubb firade 30 år arrangerades tre tävlingar (11-13 juli) för att hylla detta. 11juli
Jubileumstävling med 83 deltagare,12 juli Scramble med 68 deltagare och den 13 juli lrish

Greensome med 108 deltagare. Vi avslutade med närspelstävlingar och frågesport samt en väldigt
god grillbuffd gjorde detta till en fin dag där vi firar vår golfbana.

KM Äkta makar/sambo vanns av Annelie och Anders Jonsson

KM Foursome av Jimmy Borg och Tobias Holmsell.

KM Herrklassen vanns av Joakim Adamsson, Damklassen vanns av Marie Landeblad och iuniorklassen
av Victor Jonsson. Utöver detta spelades det ett flertal olika åldersklasser.

KM 2 generationer vanns av Jimmy och Anders Borg.

Höstscramblen, som är en av årets populäraste tävlingar, spelades den 6 oktober av'1,44 personer

Avslutningstävlingen till Anders Lundholms minne, som är en tävling uppkallad efter vår tidigare
greenkeeper- spelades i år av 6L spelare.
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Ett varmt tack till alla er som på ett eller annat sätt bidragit till att genomföra årets tävlingar!

Lagledare i seriespelen

H30

H40

H50

H60

H65

H70

Dam-Serien

Herrar Div 2

Jimmy Borg

Jimmy Gustafsson

Christer Strömberg

Nils-Erik Eriksson (Sörmlandsserien)

Lennart Storm (mellansvenska veteranserien)

Bertil Nilsson (Sörmlandsserien)

Camilla Öberg och Annelie Jonsson

Tobias Holmsell

Damkommitt6n

Annelie Jonsson och Camilla Öberg (sammankallande/ordförande). Majbritt Jensen, Solweig Källman,
Chatarina Svensson

Damkommitt6ns mål inför det andra året var att fortsätta att träffas och spela tillsammans på
onsdagar och att få fler damer att komma med och spela. Vi ska lära känna andra, spela och ha roligt
tillsammans oavsett ålder eller spelnivå.

Vi startade säsongen i april med ett upptaktsmöte där vi presenterade programmet för 201-9, hade
genomgång av de nya golfreglerna och avslutade med middag tillsammans i restaurangen. Därefter
har vi träffats L8 onsdagar kl. 17.00 och spelat t hå1. Vid några tillfällen har vi provat på att spela 11
hå1. Nytt för i år har varit att det alla onsdagar har erbjudits möjlighet att stanna kvar och fika efter
spelad runda. Spelformerna har varierat med både traditionella och annorlunda spelformer, spelet
har skett både individuellt och som lagspel. För att lära känna andra har bollarna varit lottade. Vid
fyra tillfällen har vi avslutat onsdagskvällen med en gemensam fika och prisutdelning. Säsongen
avslutades en lördagseftermiddag i september med en t håls runda och därefter prisutdelning och
middag i restaurangen.

Summerar vi ihop säsongen har vi 329 starter på 16 onsdagar,6t damer har varit med på en eller
flera onsdagar. Positiva siffror som visar att vi både haft fler starter på onsdagar och att flera damer
varit med och spelat i år jämfört med föregående år.

I maj åkte ett 20 tal damer på hemlig resa anordnad av Gerd Andersson-Lavdn, Marie Landeblad, Gun
Lidman och Annika Thell. En trevlig och välordnad resa som gick till Vreta Kloster. En ny grupp har
tagit på sig utmaningen att ordna 2020 års hemliga resa.

lsamband med avslutningen avtackadevi MajbrittJensen och Solweig Källman som efterdenna
säsong lämnar damkommittdn. Samtidigt så presenterade vi Magdalena Palmblad som är vårt nya
tillskott i damkommitt6n inför 2020. Planeringen inför 2O2O är i full gång och vi ser fram emot en ny
säsong med alla damer som varit med tidigare och även välkomna nya damer som inte varit med
tidigare.
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Veterankommittdn

Lars-Eric Antonsson (ordförande), Olle Beijar, Mikael Bentzer, Tony Berglund, Lars-Tommy Larsson,
Bengt-Arne Svennberg (statistikansansvarig), Anders Backe, Margareta Ölander och Nils-Olof Nilsson

Klubbens veteraner har under säsongen samlats L - 2 gånger i veckan för tävlingar med trevlig,
friskvårdande samvaro. Nytt för året har varit en obligatorisk veterangolfavgift på 100 kr, som
betalades av TL spelare. Vi har fortsatt med föranmälan i GIT och sänkt krav till deltagande i minst l-2
deltävlingar för att få delta i avslutningstävlingen. Båda förändringarna uppskattas av veteranerna.

Säsongen startade den 23 april och har omfattat 34 deltävlingar (två färre än 2018) fram till
avslutande slaggolf den27 september. Individuellt spel har varvats med lagspel med olika
tävlingsformer. Volymmässigt har årets aktivitet legat på något lägre nivå än föregående år.
Sammanlagt TL spelare har gjort 977 starter. Priser för flitigt deltagande: Göte Engqvist (31), Olle
Beijar (30) och Ulf Hansson (29). Order of Merit (säsongspris för topplaceringar i tävlingarna): Här
delades segern mellan .tan-Åke Åbrink och Ulf Hansson på 35 p med Leif Halth som trea på 30 p.

Till avslutningstävling var 44 kvalificerade varav 4L startade. Tävlingen vanns av Per-Arne Gustafsson
med 70 slag netto med Jan-Åke Åbrink som tvåa, samma resultat men högre hcp. I damklassen vann
Lisbeth Andersson, 75 slag netto. Vid avslutningen fördelades ett rikt prisbord finansierat av
startavgifter och sponsorstöd från lca Maxi, Golf Focus Tommy Arwidson, Willys, ICA Nära Stigtomta
och Jönåkers Golfrestaurang. Av startavgifterna gick 12 000 kr till Jönåkers GK, en höjning med 2 000
kr jämfört med föregående år. Nu ser vi med tillförsikt fram emot säsongen 2020.

Medlemskommitt6n

lngegerd Vesterlund (ordförande), Anita Craelius-Jalk, Mats Jalk och Magnus Andersson

Säsongen började lite svagt men under sommaren så kom det många nya som vill spela golf
Vi tog emot 40 nya och utav dessa var det många som klarade 36 i hcp.

Tommy, vår pro, har på de flesta träffarna haft en liten genomgång av olika slag innan vi har gått
vidare ut på banan. Det har varit väldigt uppskattat och nödvändigt för att deltagarna ska ha en
chans att komma ner i sitt handicap. Detta och att vi har medlemmar som ställt upp med sina
erfarenheter i golf, gör att vi har många som lyckats sänka sitt handicap och stannat kvar som
medlemmar ivår klubb.

Fredagstävlingar har ägt rum under 5 tillfällen, med många deltagare. Det är en annorlunda spelform
på dessa träffar, som kombineras med mat efter nio hå1. Ett trevligt sätt att lära känna nya och gamla
medlemmar, samt prova på att tävla.

Golfens dag arrangerades över hela Sverige den 25 maj. Klubben var med i detta arrangemang med
prova-på-golf samt en uppföljning av denna dag med gröngölings golf veckan efter.
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Vivar även delaktiga i klubbens stora damtävling "Rosa Damdagen"

Faddergolfen har även i år varit vårt största arrangemang i klubben. Vi startade den 6 maj och
avslutade den 22 september. Totalt 23 gånger och genomsnitt har det varit L2 deltagare per gång.



Kommunikationskommittdn inkl Sponsring

Tommy Arwidson (sammankallande), Tommy Gerber, Thomas Vedin, Katarina Klang Tasevski, Carina
Wedin och Chatarina Svensson.

Vi arbetar vidare med varumärkesplattformen och vår kommunikation via nyhetsbrev, hemsida
och sociala medier. Under året har vi mer inriktat oss mot att förankra vårt nya arbetssätt än att
hitta nya id6er. Vi har ny en god plattform för vidare implementation framöver. Vi har utformat ett
nytt nyhetsbrev. Vidare har utformat en medlemssida på Facebook, fortsatt vår marknadsföring av
prova-på-medlemskap och nybörjarkurser, samt framförallt marknadsfört vårt 30-års jubileum.

Vi har under 2019 ökat våra sponsorintäkter. Precis som i medlemsantal försvinner några sponsorer
och i år lyckades vi fylla på med fler. Vi ökade med 55 tkr.

Gällande sponsring arbetades med framförallt befintliga sponsorer samt mot ca 5-10 st nya företag.

Företagsgolfen ökade mot 2019. Vi har fortsatt med våra paket med företagsgolf och mat från vår
resta u ra ng.

Sammanfattning

Avslutningsvis vill styrelsen varmt tacka alla kommittdledamöter, medlemmar och personal för fina
insatser under det gångna året. Ett speciellt tack riktas också till våra sponsorer för deras mycket
värdefulla stöd till klubben.

Ekonomisk flerårsjä mförelse

Föreningens ekonom iska utveckling i sam mand rag (tkr)

Nettoomsättning

Årets resultat

Soliditet %

Kassa likviditet brutto %

*Nyckeltalsdefinitioner framgår av tilläggsupplysningarna.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten:

Balanserad vinst 2174 443 kr

Årets förlust -153 514 kr

Behandlas så att i ny räkning överföres 2 O2O 929 kr

2019

5457,5

-153,5

l-5,5

76,6

2018

5348,1

77,1_

1"6,5

85,1
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