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Verksamhetsplan för Jönåkers Golfklubb 2021 
 

Jönåkers Golfklubb är en ideell förening som välkomnar alla och ska präglas av en fri, ledig 
och okomplicerad atmosfär. Vi bemöter alla, oavsett vem man är, med respekt, öppenhet 
och förståelse. Vi lever efter devisen ”kom som du är”. 
 
Vi strävar alltid efter enkelhet utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Den ska prägla 
och genomsyra allt vi gör.  
 
Vi är en utvecklingsinriktad organisation som befinner sig i ständig rörelse framåt. Vi arbetar 
oavbrutet med att förädla vårt totala golferbjudande. Vår grundläggande inställning är att 
ingenting är omöjligt. 
 
Vår starka passion för golf är vår främsta drivkraft. Den sporrar oss att ständigt förbättra  
och utveckla vår anläggning samt allt som omgärdar den för att erbjuda bästa tänkbara 
golfupplevelse. Det ska vara enkelt att hitta en medlemsform på Jönåkers Golfklubb som 
passar var och en. 
 
Jönåkers Golfklubb grundades för 32 år sedan och är därför att betrakta som en stabil 
verksamhet. I vårt koncept ingår en bra golfbana, bra Golfstoreshop och en restaurang med 
högklassig mat och service. 
 
Vår bana ska hålla en hög kvalité, vara utmanande samtidigt som den ska främja snabbt  
och roligt spel. Banan kan hålla öppet länge under säsongen och erbjuda god tillgänglighet. 
Golfstoreshopen ska hålla en god service, ett brett och djupt sortiment och genuint 
kunnande. Restaurangen ska erbjuda god husmanskost som passar alla. 
 
Inom vår klubb har det alltid funnits en stark klubbkänsla och gemenskap som vi värnar  
om. Hela familjen, från ung till gammal, ska känna sig hemma. Vår passion är golf! Vi gör  
vårt yttersta för att hjälpa dig som medlem eller gäst med allehanda frågor. Golf ska vara 
glädjefyllt. Vi förstår att golf är en livsstil och fritidssysselsättning som ska ske i en rogivande 
miljö.  
 
Vi ska utveckla och upprätthålla goda relationer till medlemmar, sponsorer, leverantörer och 
samarbetsklubbar i syfte att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt stabil verksamhet. 
 
Vi utforskar ständigt nya möjligheter och lösningar som främjar en hållbar utveckling. Vi ska 
skapa största möjliga golfupplevelse samtidigt som vi tar ansvar för miljön och vår omvärld.  
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Service 

Banan   
Vår bana får lovord för dess höga kvalité och utformning (klippning) av såväl medlemmar 
som gäster. En attraktiv golfbana är en grundläggande förutsättning för verksamhetens 
långsiktiga utveckling. I syfte att säkerställa banans attraktionskraft över tid formulerades 
därför under året en investerings- och underhållsplan som sträcker sig tio år framåt i tiden. 
Som ett resultat av detta arbete kommer vi även i år att vintertäcka våra greener för att 
undvika de vinterskador klubben drabbades av under 2019.  
 
Under hösten 2020 påbörjades projektet att renovera sex bunkrar vilka kommer att stå klara 
i god tid innan säsongen 2021. I samband med detta arbete kommer vi också att byta ut 
befintliga vattenspridare runt ett antal greener för att få en effektivare spridning av vattnet. 
 
Banorganisation förändrades radikalt mitt i säsong 2020. Vi löste detta succesivt under 
säsongen och har nu en fungerande organisation. Vi har ett fortlöpande med att säkerställa 
en effektiv banorganisation på längre sikt.  
 
Restaurangen 
Vår krögare Lasse Forslund, som hittills drivit restaurangen i fem säsonger, har ambitionen 
att skapa en golfrestaurang med varierade menyer och hög kvalitet. Han har lyckats 
utomordentlig väl med det. Lasse har fått mycket goda omdömen för såväl sitt starka 
engagemang som sitt lösningsorienterade förhållningsätt från både golfspelande och icke 
golfspelande gäster.  
 
Reception, shop och kansli 
Jönåkers Golfklubb var en av de första klubbarna som valde att integrera reception, shop  
och kansli. Syftet var att öka servicegraden för medlemmar och gäster. Konstruktionen är 
mycket uppskattad. Den erbjuder längre öppettider och en betydligt mer rationell hantering 
av kansliärenden som exempelvis medlemsansökningar, frågor gällande handicap och 
tävlingar eftersom de kan utföras och besvaras både via reception och shop.  
 
Medlemsträningar/lektioner 
Vi fortsätter med de fria nybörjarträningarna en gång i veckan samt medlemsträningar som 
är fria för nybörjare och guldmedlemmar. Aktiviteter som har varit mycket välbesökta och 
uppskattade. I övrigt erbjuds lektioner och lektionspaket från vår Pro samt eventuellt extra 
Pro. Vidare erbjuds en modern radar (Flightscope Tour Xi) som finns att tillgå vid lektioner 
och klubbutprovning (custom fitting). 
 
Kommittéverksamheten 
Vi har idag kommittéverksamhet inom följande områden: tävling, veteraner, medlemmar, 
marknadsföring och kommunikation, sponsring, banutveckling, ungdomar och damer.  



4 
 

Ideella insatser behövs alltid och det har varit en betydande fördel för vår klubb att så 
många medlemmar valt att bidra till att göra Jönåker Golfklubb till vad den är idag. Den 
medlem som vill och har möjligheten får gärna kontakta oss på kansliet för ytterligare 
information om klubbens olika kommittéverksamheter. 
 
 
Ekonomi 

Bolagisering av ett Driftbolag 
Vid ett Extra Årsmöte onsdag den 28 oktober beslutades det att Jönåkers Golfklubb bildar 
ett driftbolag (Jönåkers Driftbolag AB). Jönåkers Golfklubb kvarstår som en ideell förening 
men arrenderar ut driften till bolaget som i sin helhet ägs av föreningen, dvs av dess 
medlemmar.  

Detta arbete påbörjades under hösten 2020 och första verksamhetsåret startar 1 januari  
och sträcker sig till den 31 december 2021. Det innebär att bolagets räkenskapsår följer ett 
kalenderår vilket också, för enkelheten skull, föreningens gör. 
 
Investeringar 
Investeringar senaste åren har främst skett i att lägga nya takpannor på våra byggnader och 
för år 2020 beräknas investeringarna uppgå till cirka 550 tkr. Till säsongen 2021 har vi en 
större lösen på cirka 226 000 kr av maskiner som ligger på leasing. Totalt sett har vi satt av 
600 tkr för investeringar i budgeten för år 2021, vilket innebär att vi har en ”pott” på 476 tkr 
för att börja utveckla Driving rangen samt för maskininvesteringar. Investeringsnivån har 
hela tiden varit i paritet med vad ekonomin tillåtit och förhoppningsvis kan vi successivt 
investera mer i golfbanan. 
 
När det gäller övriga investeringar i anläggningen har dessa oftast varit behovsbaserade och 
vi har byggt till det som efterfrågats. Nu kommer vi i likhet med banan att ta fram en plan för 
hela klubbhusområdet, rangen, och vägen från parkeringen. När denna plan är klar kan vi 
succesivt investera för att få till en bra helhetslösning för hela anläggningen. 
 
Resultat 
Resultat efter finansnetto beräknas uppgå till drygt 500 tkr för år 2020 att jämföras mot 
föregående års förlust på 154 tkr. Resultatförbättringen är främst hänförlig till pandemin  
då intäkterna för såväl greenfeeavgifter, driving range samt nytillkomna medlemmar är 
betydligt högre samtidigt som tävlingsintäkterna minskat. Parallellt med att intäkterna varit 
gynnsamma i år, är osäkerheten stor inför nästa år på grund av pandemin. Vi har därför 
dragit ned intäkterna i budgeten mot årets prognos med 360 tkr, vilket dock är 322 tkr bättre 
än 2019 års utfall. Vi har försökt att hålla en stram kostnadsbudget samtidigt som vi har tagit 
höjd för att göra förbättringar (investeringar och underhåll) av banan. I övrigt hänvisas till 
budgetpresentationen för år 2021. 



5 
 

Lokaler 
Förbättringar av våra lokaler sker kontinuerligt, men styrs av vad vår ekonomi tillåter. Vi ser 
över vår uppvärmning av klubbhuslokalerna som t ex solcellsanläggning. Det är en större 
investeringskostnad, men vi kan spara pengar genom lägre kostnader för klubbens 
elförbrukning. 
 
Personal 
Vi fortsätter med att analysera och diskutera frågan om hur vi på bästa sätt ska få rätt 
kompetens till banan. Dels för dess strategiska planering, dels övrig bemanning generellt.  
Andreas Manninens kommer även nästa säsong att arbeta som banchef för både Jönåkers 
GK och Flens GK. Hans arbetstid inom vår förening kommer dock att utökas från nuvarande 
40 % till 50 % under 2021.  Vi förstärker även på deltid med Harri Manninen som stött oss 
under hösten. 
 
Vi har för närvarande en fungerande lösning gällande vår banorganisation men arbetar likväl 
fortlöpande med att säkerställa dess samlade kompetens och effektivitet på längre sikt. Vi 
för vidare en kontinuerlig dialog med Arbetsförmedlingen för att få ytterligare resurser till 
vår anläggning.  
 
De ideella krafterna har under 2020, som tidigare, hjälpt till för att hålla banans kvalité på en 
hög nivå. Vi hoppas att de ideella krafterna fortsätter att bidra med sitt fantastiska arbete 
både i det dagliga och i olika projekt. 
 

Intäkter 

Covid-19 
Coronaepidemin (Covid-19) kom hastigt över oss och ingen visste inledningsvis vad den 
skulle komma att innebära för golfen. Snart visade det sig dock att golfbanan var en perfekt 
plats att tillbringa sin fritid på. Antalet utövare och bokade ronder ökade över hela landet  
på ett sätt som ingen kunnat förutse. Detta har fått till följd att intäkterna för årsavgifter, 
greenfee’s och övrig konsumtion på anläggningen ökat markant. Däremot gick det betydligt 
sämre för företagsgolfen som uppvisar ett nollresultat för året. Ett annat område som det 
gick mindre bra för var tävlingsintäkterna som beroende på restriktioner minskade drastiskt.  
 
Medlemsantal och medlemsformer 
Antalet medlemmar i klubben uppgår i skrivande stund till 1.391. En nettoökning med 144 
personer i jämförelse med föregående år.  
 
En primär uppgift är arbetet med att dels behålla befintliga medlemmar, dels rekrytera nya.  
Vi har haft ett fantastiskt starkt år där medlemsformerna Guld Prova-på-medlemmar, Guld 
småbarnsföräldrar och Greenfeemedlem PLUS varit mycket populära.  
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Guld Prova-på-medlemskap har sedan det infördes varit den mest valda medlemsformer.  
Vi fortsätter att erbjuda flexibla medlemsformer som möter olika människors behov och 
önskemål. Det ska vara enkelt att vara och bli medlem i klubben. Vi är övertygade om att  
det är en fördel med ett varierat utbud av medlemsformer när det gäller att behålla 
befintliga och attrahera nya medlemmar. 
 
Vi har en långsiktig plan för att öka antalet fullvärdiga medlemmar. Idag, med så många  
olika medlemsformer, kan en golfklubb ha betydligt fler medlemmar än tidigare utan att  
det i någon högre grad påverkar tillgängligheten på banan. 
 
Klubben erbjuder nya medlemmar en instegslösning (prova-på-medlemskap) under tre år 
inklusive fri träning för nybörjare samt medlemsträningar till övriga Guldmedlemmar. Vi 
arbetar vidare med att aktivera de som idag är passiva medlemmar genom olika start-up- 
medlemskap. Våra nybörjare erbjuds faddergolf och fri träning en gång i veckan.  
 
Du som medlem har en viktig roll att fylla i det gemensamma arbetet att öka antalet 
medlemmar. Ta med dig familjemedlemmar, släktingar och goda vänner för att prova på 
golf. Ta med dem ut på banan och visa vad golf är. Vid låg beläggning kan de till och med få 
prova något eller några hål på banan. Beroende på det aktuella läget med Covid-19 kommer 
vi att erbjuda organiserad ”prova-på-golf” under 2021.  
 
Spelrätter 
Vi kommer från och med 2021 att mer aktivt upplysa medlemmar om spelrätter. Det vill säga 
vad en spelrätt är, vilka rättigheter den erbjuder och vilket värde den representerar för den 
medlem som innehar denna värdehandling.  
 
Vår förening övergick till spelrätter från medlemslån 2009. Enligt föreningens stadgar ska 
samtliga medlemmar förutom prova-på-medlemmar, juniorer och greenfeemedlemmar äga 
en spelrätt. 
 
En spelrätt är, som tidigare nämnts, en värdehandling som anskaffas vid inträdesdagen i 
klubben eller då medlemskapet övergår till en sådan medlemsform där spelrätt krävs. 
Spelrätten är vid utträde en värdehandling som medlemmen kan sälja till marknadspris. Det 
går alltid att om man så vill efterskänka en spelrätt till klubben.  
 
En spelrätt ger dig förutom spelrättigheter en röst i klubben och dess årsmöten. Det ger dig 
även rätt att nyttja några av klubbens förmånliga klubbsamarbeten.  
Spelrätterna är en viktig intäktskälla för vår verksamhet och erbjuder finansiella resurser för 
exempelvis investeringar som syftar till att utveckla anläggningen i ett längre perspektiv som 
fem till tio år. Med detta sagt så kommer alltid en medlem som vill sälja en spelrätt att få 
göra det i första hand. 
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Företagsgolf och sponsring 
För att infria Jönåkers Golfklubbs kort- och långsiktiga mål är det viktigt att vi växer ifråga  
om företagsgolf, sponsring och andra typer av arrangemang. Vi har tyvärr, på grund av 
Covid-19, haft betydligt mindre intäkter från sponsring och företagsgolf under året än 
tidigare. Företagsgolf och andra typer av aktiviteter som exempelvis ”hemliga resor” är 
områden inom vilka vi ser en stor potential för att nå våra ekonomiska mål och därigenom 
öka klubbens intäkter.  
 
Vi arbetar fortlöpande med att utforma olika sponsorpaket för att kunna erbjuda våra 
sponsorer attraktiva villkor. Vi har tillsatt en grupp som har till uppgift att arbeta med 
program för grupper samt sponsorlösningar.  
 
Klubbstödjare  
De medlemmar som önskar stötta klubben lite ”extra” kan sponsra medel till eget öronmärkt 
ändamål. Vi har två stora områden som kostar mycket pengar och det är renovering av tak 
på våra byggnader, eventuell solcellsanläggning, utveckling av golfbanan samt investering i 
maskiner till banan. För detta ändamål har vi ett särskilt konto.  

Du stödjer klubben genom att lägga en slant till något av dessa områden. Du som gör detta 
får en dekal med budskapet att du stödjer Jönåkers Golfklubb.  
 
Greenfee 
Vi har kanske den längsta säsongen i vårt distrikt. Greenfeeintäkterna 2020 har ökat med 
cirka 40 %, en ökningen som i första hand ska hänföras till pandemin samt att banan varit  
i ett betydligt bättre skick i år mot 2019 då vi olyckligtvis fick vinterskador. 
 
För greenfeeavgifter 2021 föreslås oförändrat 400 kr för vardagar och 470 kr för helger.  
Jönåkers Golfklubb hade under 2020 samarbeten med Bråvikens GK, Kiladalens GK, 
Norrköpings GK-Söderköpings GK och Nyköpings GK. Vi ingick också i Sörmlandssvingen  
med Flens GK, Trosa GK, Grytsbergs GK och Kiladalens GK. 
 
Vår förhoppning är att vi fortsätter med dessa eller liknande greenfeesamarbeten under 
verksamhetsåret 2021. Förändring i samarbete med Bråvikens GK och Sörmlandssvingen är 
att det kommer att krävas en spelrätt för att nyttja dessa fantastiska erbjudanden. Hör av dig 
till klubben för att köpa en spelrätt. Marknadspriset är för närvarande 1500 kr (se ovan 
under rubriken ”Spelrätter”). 
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Årsavgifter 
Med anledning av att 2020 varit ett extra bra år för golfbanor, så föreslår vi oförändrade 
årsavgifterna för 2021. Vi föreslå enligt följande: 
 
                                                                2021    2020 
Premium               6 950:- 6 950:- 
Guld 5 400:- 5 400:- 
Guld Par *     5 150:- 5 150:- 
Guld Par Småbarnsföräldrar* 2 700:- 2 700:- 
Silver 4 350:- 4 350:- 
Brons 2 000:- 2 000:- 
Prova-på-medlemskap År 1 1 990:- 1 990:- 
Prova-på-medlemskap År 2 2 990:- 2 700:- 
Prova-på-medlemskap År 3  4 050:- 4 050:-  
Greenfeemedlem PLUS 1 100:- 1 100:- 
Greenfeemedlem Bas 695:- 695:- 
Senior             22-25 år 2 700:- 2 700:- 
Junior 19-21 år 1 700:- 1 700:- 
 16-18 år  1 000:-  1 000:- 
                           0-15 år** 0:- 0:- 
Passiva*** 400:- 400:- 
 
*Årsavgift per person 
**Ungdom 0-15 år med hcp 54 eller lägre debiteras 400:-  
*** Passiv avgiften kommer att vara likställd med den summa som debiteras som medlemsavgift. 
För 2021 beräknas den summa att vara någonstans i spannet 400-500kr. 
 
Vi kommer fortsättningsvis att skicka två fakturor som tidigare år för att få ett jämnare 
inflöde av likvida medel, samt att våra medlemmar får en uppdelning av årsavgiften. I 
oktober/november går en faktura på 1.000 kr ut med betalning den 30/11.  

Sedan kommer resten att faktureras i december med betalning den 31/1. Betalning med 
Autogiro är en lösning som vi också förmedlar. 
 
Friskvårdsbidraget gäller så till vida att medlemsavgiften är en ej avdragsgill avgift. 
Resterande avgift beroende på medlemsform är spelavgift och giltig som friskvård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


