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VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKT 
UTFALL FÖR 2019.    

 
    BUDGET SAMT PLANER FÖR 2020. 
 

Styrelsen för Arninge Golfklubb och Arninge Golf AB har under 
2019 bestått av: 

Bengt Jönsson  Ordförande  

Britt Henningsson Sekreterare  

Stefan Petersson  Vice ordförande 

Mattias Isberg  Kassör 

Anna Nordström Ledamot 

Eva Rask  Ledamot  

 

Suppleanter: 

Susan Breitholtz 

Jesper Jönsson 

 

Till styrelsen har följande personer varit adjungerade:  

Lars Nordlöf  Klubbdirektör  

Sean de Connick Head greenkeeper 

 

Extern revisor har varit Anita Deurell och intern revisor Jan Klippvik  

Revisorsuppleanter har varit Peter Åström (extern) och Lars Nordenson (intern) 

 

Valberedningen har bestått av Per Forsberg-Blavier (ordförande och sammankallande) och 

Maria Smith. Britt Henningson har varit styrelsens representant. 

 

Styrelsen har under året genomfört 10 ordinarie möten.   

 

2019 inleddes med en kallare vår än normalt. Det medförde att vi öppnade några dagar senare 

än normalt, första veckan i maj. Det var dock lite torrare än vanligt. Det gjorde att gräset på 

det ombyggda hål 5 tog lite längre tid att etablera sig och växa trots att banpersonalen jobbade 

intensivt med extra bevattning där. Resultatet av ombyggnationen blev mycket uppskattad.  

Banan var i bra skick hela sommaren och hösten.  

Efter en torr höst började det regna rejält från mitten av oktober. Det medförde att vi stängde 

banan i slutet av oktober, lite tidigare än vanligt.  
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Det spelades fler rundor säsongen 2019 säsongen jämfört med året innan. Det berodde 

sannolikt till viss del av fler medlemmar. När 2019 summerades så visade det sig att Arninge 

GK var nummer 6 i Sverige, av totalt 454 klubbar, när det gäller ökning av antalet 

medlemmar. Totalt registrerades det 25.235 rundor 2019. Särskilt på helgerna under hösten 

märktes det att det var svårare än vanligt att få starttider.   

 

Tendensen i golfsverige med många klubbar med ekonomiska problem och ett minskande 

intresse för fullvärdigt medlemskap fortsatte.  

 

Med minskande värden på spelrätter har även vår klubb numera medlemmar som lämnar 

tillbaka sina spelrätter till klubben. Samtidigt får vi varje år nya medlemmar men vi skulle 

vilja sälja ännu fler nya spelrätter och bli fler fullvärdiga medlemmar som kan bidra till 

klubbens driftsekonomi och en fortsatt stabil ekonomi, både på kort och på lång sikt. Därför 

genomför vi periodvis några medlemsvärvningskampanjer med extra förmånliga erbjudanden 

(se hemsidan och Facebook). 

 

Ekonomin i många klubbar i landet är, som många nog känner till, ansträngd. Oron är stor på 

många håll och utvecklingen oroande. Efter toppåret 2004 minskade antalet golfare i Sverige 

under en 10-årsperiod. De senaste åren har trenden brutits med en liten men dock uppgång. 

Greenfeeintäkter och andra externa intäkter har också minskat för klubbarna sedan toppåret 

2004. Konkurrensen om ett minskande antal sponsorer har ökat. Antalet greenfee-ronder har 

minskat under flera år även om vi sett en viss ökning de senaste åren. Olika former av rabatter 

har blivit vanligare och det råder en typ av priskrig på medlemskap.   

 

Sedan toppåret 2004 har inga nya medlemsklubbar tillkommit i Sverige. De enda nya 

klubbarna som bildats sedan dess har varit ett fåtal så kallade M1-klubbar där det finns 

enskilda ägarintressen. Det finns några större konstellationer med flera banor och klubbar som 

växer med fler banor och klubbar. Den största aktören idag är Golfstar. De har nu 14 

anläggningar med totalt 21banor. Flera av de som gått med i dessa samarbeten/samäganden är 

klubbar som haft stora problem och osäkerhet finns hur dessa större samarbeten kan 

utvecklas. Även några andra klubbar har gått ihop, då i mindre konstellationer. Kallfors och 

Vidbynäs respektive Troxhammar och Mälarö gick ihop för några år sedan Vi följer den 

utvecklingen noggrant men har valt att tills vidare stå utanför någon fast konstellation. Som ni 

vet har vi dock sedan några år ett samarbete med Täby GK om fritt spel på varandras banor 

under sommaren. Förra året inledde vi också samarbete med Åkersberga GK med fritt spel på 

varandras banor under juli månad.   

Vi har fler klubbar som vi samarbetar med på olika sätt, både med greenfeesamarbeten och 

tävlingssamarbeten.  

 

Fler golfare väljer greenfee-/årsmedlemskap före traditionellt medlemskap, vilket innebär 

sjunkande värde på spelrätter och lägre intäkter för traditionella medlemsklubbar utan 

spelrätter. Behovet att skapa olika former av mervärden för medlemmar har ökat om man som 

vi vill behålla och locka nya medlemmar.  

Många aktiva golfare ställer också krav på att banorna skall utvecklas och hålla hög kvalitét, 

vilket påverkar investerings- och skötselkostnaderna. Vissa klubbar, inklusive Arninge, har 

valt att bibehålla och utveckla kvalitet och finish medan andra tvingats eller helt enkelt valt att 

minska detsamma då de externa intäkterna och medlemsantalet minskat.  
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Även om den generella utvecklingen för Golfsverige kunde varit bättre ser vi flera trender i 

vår omgivning som vi hoppas ska bidra positivt till vår utveckling. Vi ser ett ökat fokus på  

hälsa och sund livsstil, där golf ska kunna vara en naturlig del. Golf ÄR friskvård vilket även 

statsmakterna äntligen insett och tagit med Golf som en avdragsgill idrott avseende 

friskvårdsbidrag. Man kan använda sitt friskvårdsbidrag för större delen av årsavgiften, det 

som är spelavgiften, men även för lektioner och kurser.  

 

Befolkningsutveckling i Stockholm och i våra närkommuner är en annan faktor som talar för 

oss. Trenden är f.n. en inflyttning/ökning av Storstockholms befolkning med i 

storleksordningen 50,000 innevånare per år. Många av dem flyttar till Norrort. Räknar man 

med att minst 5 % av dessa är golfare och 5 % är potentiella golfare, får golfklubbarna i 

Stockholm en intressant ny grupp att bearbeta för medlemskap och gästspel. I Täby finns 

exempelvis cirka 6 500 registrerade golfare vilket motsvarar cirka 10 % av invånarna. Enligt 

kommunens planer kommer folkmängden i Täby att öka starkt de närmaste åren vilket borde 

kunna generera många nya medlemmar och gäster. Även om nya bostadsprojekt blivit svårare 

att sälja och tar längre tid att sälja byggs alltjämt många nya bostäder och många planeras. 

Planer och prognoser för Storstockholm pekar fortfarande på en fortsatt ökning av 

folkmängden både på kort och lång sikt.   

 

På kostnadssidan anser vi oss ha fortsatt god kontroll. Vi genomför årligen genomgång av 

kostnaderna för banskötsel, administration och service. Vi investerar och underhållen löpande 

anläggningen och våra tillgångar vilket kräver relativt stora resurser varje år men som vi anser 

absolut nödvändiga för en långsiktig god utveckling. Vi förnyar löpande maskinparken för 

banskötsel. Under de senaste åren har vi bytt ut några fler maskiner än vanligt., När vi skaffar 

nya maskiner är det både nya, bättre begagnade och ibland demomaskiner som vi investerar i. 

Vår bedömning är att vi har en kostnadsnivå där ytterligare kostnadsbesparingar skulle drabba 

kvalitén på bana och övrig verksamhet. Däremot stiger vissa kostnader såsom personal 

(kollektivavtal), arrendet (indexuppräkning) och drivmedelspriser vilket påverkar budgeten. 

Noteras bör också att även om vi har en relativt sett mycket låg belåning har vi inga stora 

reserver och marginaler om något oförutsett inträffar. Man kan heller inte garantera något när 

det gäller vädret och klimatet. 

 

Utvecklingen av externa intäkter kan oroa, inte minst intäkter från företag kräver numera 

väsentligt mer arbete för att få in, än tidigare. Vi uppskattar om ni medlemmar bidrar med tips 

på företag att kontakta. Detta gäller allt från bokning av företagsgolf, sponsorsamarbeten, 

konferenser på klubben mm. 

 

Arbetet med att behålla och locka nya medlemmar har ökat avsevärt under senare år och 

kräver stora resurser och insatser. Vi har varje år ett stort antal elever på nybörjarkurser som 

blir medlemmar. Det gäller sedan att få dem att fortsätta med golfen och förhoppningsvis bli 

spelrättsmedlemmar. Vi har en flerårsplan att bli ”100 till” vilket skulle stärka vår ekonomi 

med cirka 700 tkr per år i ökade intäkter.  

 

Mycket har hänt med banan de senaste åren som höjt kvalitén och kommer att ge ökad positiv 

golfupplevelse. Det arbetet kommer att fortsätta och intensifieras.  

 

Täby konstsnöspår har de senaste åren haft drygt 60,000 besökare varje vinter. Det ger oss 

både intäkter i form av arrende, hyra för klubbhuset och viss uthyrning av arbetskraft. Det ger 

oss också positiv marknadsföring och många medlemmar uppskattar att åka gratis i spåren. 

Spåren räknas som ett av de bästa i Stockholmsområdet.  



4 

 

 

Årets verksamhet har i allt väsentligt genomförts enligt plan.  

 
Banan 2019 
2018 var vädermässigt ett extremt år. Det var den torraste och varmaste sommaren som 

uppmätts på väldigt många år. Vi var en av de klubbar som trots det då kunde hålla banan i 

bra skick hela året. 2019 blev en mer normal sommar. Vi fick precis som förra året stänga 

banan redan i slutet av oktober, vilket var ovanligt tidigt. Vi brukar ha öppet till minst mitten 

av november.  

Som vanligt gjorde vi relativt stora rensningar och förbättringar på flera hål för att snygga till 

och öka spelbarheten även vid sneda slag.  

 

Efter stängningen av banan hösten 2018 fick vi tyvärr oönskade gäster som ställde till med 

stora skador. Det var vildsvin som kom och bökade upp gräset på flera hål. Vi hade fram till 

dess till skillnad mot många golfklubbar klarat oss helt från vildsvinsskador. Vi satte upp 

elstängsel efter Arningeleden. Vi hade också jägare ute vid ett antal tillfällen men då syntes 

inga vildsvin till. Det visade sig inte räcka med elstängslet längs Arningeleden utan då sökte 

vildsvinen sig in på golfbanan borta vid koloniområdet. Det krävdes stora insatser från vår 

banpersonal men även ett antal medlemmar hjälpte till vid flera tillfällen att vända tillbaka 

uppbökade torvor. Våren 2019 satte vi upp stängsel runt hela golfbaneområdet. Det finns dock 

ett antal ställen där allmänheten kan ta sig in och ut från området via ”elsstängselgrindar”.  

 

Det har varit en ovanligt varm och snöfattig vinter utan någon tjäle. Täby Konstsnöspår har 

inte haft många nätter på sig med kyla tillräckligt för att tillverka snö. Regn och värme har 

sedan tärt hårt på snön även om konstsnö tål avsevärt mer än vanlig snö. 

Samtidigt som det pågått skidåkning på rangen har vår banpersonal kunnat jobba med 

åtgärder som man normalt gör i april. Det finns inga garantier för en tidig öppning. Det brukar 

nästan varje år komma rejäla väderbakslag men vi jobbar för att vara beredda om det milda 

vädret fortsätter.  

 

Medlemsläget  

Det totala medlemsantalet i klubben är i dagsläget 1493 inklusive passiva medlemmar och 

årsmedlemmar. Det innebär en ökning med 136 medlemmar jämfört med året innan vid 

samma tidpunkt. Den största förklaringen till den kraftiga ökningen av antalet medlemmar är 

att vi fått in väldigt många Ungdomsmedlemmar (22-30 år), vilket är positivt. Antalet aktiva 

spelrättsägare är f n 720 jämfört med 701 förra året.  

Antalet andelar (spelrätter) är fortfarande förhållandevis lågt jämfört med flertalet andra 

klubbar i Stockholm. Detta var något som ansågs mycket viktigt av många när klubben 

bildades och ett antal år framåt för att ge medlemmarna bästa möjliga tillgänglighet till spel på 

banan.  

 

Från 2005 har trycket på banan mer eller mindre minskat för varje år och sedan stabiliserats 

på en lägre nivå än tidigare. Den trenden bröts dock för ett par år sedan då spelandet ökat men 

vi har en bit kvar till toppåret 2004. Intresset för fullvärdigt medlemskap har minskat i 

golfsverige sedan 2004 och likaså har de externa intäkterna generellt sett också minskat sedan 

dess. Årsmötet tog beslut 2010 att ge styrelsen mandat att utöka antalet spelrätter till maximalt 

975. Försäljningen av nya spelrätter har pågått aktivt ett par år sedan inflyttningen startade i 

nya Ullna Strand och Hägerneholmskvarteren vilket förhoppningsvis ger fler medlemmar.  
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Klubben har i dag 68 % herrar och 32 % damer. Vi har en något högre andel kvinnor än 

Sverigesnittet men andelen kvinnor i klubben har minskat lite för att plana ut de senaste åren. 

På juniorsidan är det betydligt större övervikt för pojkar gentemot flickor. Vi skall jobba 

aktivt med att öka antalet kvinnor/flickor i klubben. Av det totala antalet medlemmar har 93 

% av herrarna handicap och 86 % av damerna detsamma. Knappt 11 % av klubbens 

medlemmar har ”singelhandicap” (Nybörjare utan HCP ej medräknade).  

 

Vi har, precis som de senaste åren, flera projekt igång för att dels behålla befintliga 

medlemmar och få dem att trivas ännu bättre och spela mer golf och dels att rekrytera nya 

medlemmar.  

 

Personal 

Stämningen har varit mycket bra med väldigt goda arbetsinsatser under året. På bansidan hade 

vi förutom de fast anställda, Sean, Christer, Rickard, Anders och Alexander, en bra ”årgång” 

säsongsanställda. Kansliet sköttes som tidigare av Maj Gustavsson och Klubbdirektör Lars 

Nordlöf.   

 

Pro 

Lars Johansson fortsatte som Head Pro även 2019. Assisterande pro var, precis som året 

innan, George Saari.  George har under året ansvarat för juniorträningarna.  

Marknadsföring och Profilering 

Under året satsades det återigen på nybörjare och vi erbjöd de som aldrig haft grönt kort eller 

golf-ID, samma Nybörjarmedlemskap som de senaste fem åren. Erbjudandet innehöll som 

tidigare nybörjarkurs och medlemskap. Det var i år över 100 personer (varav 10 juniorer) som 

kom med som Nybörjarmedlemmar och vi hoppas att en stor del av dem kommer igång 

ordentligt med golfen och blir kvar i klubben.  

Vi har en stor aktiv klubbverksamhet för våra medlemmar och nöjda företagskunder. Vi har 

fortsatt en mycket stor andel Täbybor bland de som kommer till klubben som nya 

medlemmar. Vi blir, precis som de senaste åren, mer och mer en klubb med stark lokal 

förankring. Antalet medlemmar bland de som flyttat in i Ullna Strand och Hägerneholm ökar 

stadigt, vilket förstärker den lokala förankringen ytterligare.  

Mycket av marknadsföringen är inriktad på att locka fler nya medlemmar till klubben. 

Parallellt jobbar vi mycket med att utveckla värdet av medlemskapet så att medlemmarna trivs 

och stannar kvar. Viktigt är bl.a. att öka värdet av fullvärdigt medlemskap där vi försöker att 

ytterligare förbättra klubbandan och skapa fler förmåner för medlemmarna.  

Styrelsen tillsammans med klubbledningen jobbar aktivt för att uppdatera och utveckla 

marknads- och informationsplaner. 

Försäljning 

Precis som året innan så ökade antalet företagsgolftävlingar något och företagspaketen är 

fortsatt populära. Vi hade bra företagsintäkter och det spelades mycket golf under året.  

Vi vill passa på att tacka alla sponsorer och samarbetspartners som väljer att fortsätta att 

samarbeta med Arninge Golfklubb. Vi hade under 2019, precis som de senaste åren, ca 50 

företag som medlemmar och samarbetspartners, så intresset för Arninge GK är fortsatt stort. 
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Vi fick 5 nya sponsorer till klubben 2019, vilket är väldigt glädjande. Vi har dock plats för 

fler företag så har du som medlem förslag på företag som kan vara intresserade av någon form 

av sponsorpaket eller samarbete så kontakta kansliet.  

Information  

Vi har under året skickat ut medlemsbrev kontinuerligt och som vanligt har ett nummer av 

klubbtidningen Scratch utkommit. Numret kom som vanligt ut strax före jul. Scratch 

skickades ut elektroniskt och finns tillgänglig på hemsidan. Vi har även i år trycket en mindre 

upplaga av Scratch. Tidningen finns tillgänglig i klubbhuset. Under 2019 fortsatte vi med att 

använda vår nya hemsida för att sprida information och marknadsföra oss. Vi har mer och mer 

använt oss av Facebook men även Instagram. Något vi kommer att fortsätta att sätta fokus på 

under 2020. Vi uppskattar om fler medlemmar gillar och följer klubbens inlägg och delar 

dem. 

 

Öka mervärdet av medlemskapet 

För att behålla befintliga medlemmar och rekrytera nya måste värdet av att vara medlem i 

Arninge GK ständigt utvecklas. Trenden de senaste åren har varit väldigt tydlig, många 

golfare väljer billigare och enklare medlemsformer, greenfeemedlemskap eller motsvarande. 

Det gör att både vi och andra klubbar måste arbeta ännu hårdare för att utveckla fler 

mervärden för i första hand fullbetalande medlemmar. För några år sedan inledde vi ett 

uppskattat samarbete med Täby GK vilket ger möjlighet för fullvärdiga medlemmar att spela 

fritt på varandras banor från midsommar t o m första veckan i augusti. Under 2019 testade vi 

också att göra med ett liknande upplägg med Åkersberga under juli månad. Även detta 

samarbete blev uppskattat och förväntas bli av även 2020 

  

Medlemskommittén 
 

Medlemskommittén leddes 2019 av Ola Boman och hade ett par personer till som backade 

upp men tankar, idéer och hjälp ute på banan. Kommittén hade samma arbetsuppgifter som 

förra året, men det kändes även som att det var ett ökat behov med att hålla tempot ute på 

banan, gentemot tidigare år. Som tidigare år verkade det som om det fanns ett hyfsat intresse 

att hjälpa till under året av våra medlemmar, men ju längre in på säsong vi kom desto mer 

avtog detta. Dock måste det även sägas att de personer som var där och ställde upp som 

fadder, klubbvärd, starters, banvärdar som åker runt på banan och försöker se till att spelare 

håller tempo eller släpper igenom men även kontrollerar greenfee, gjorde ett utmärkt jobb 

men vi behöver fler som ställer upp på detta. 

 

Faddrar 

Till denna säsong fick vi en ny uppgift som våra faddrar hjälpa till med vid våra utbildningar. 

Tidigare år har våra tränare tagit hand om allt vid nybörjarkurserna, men nu tog våra faddrar 

hand om en del av utbildningen. En fadder skulle ta en promenad med våra nybörjare runt på 

klubben, och visa vad som ingår i klubben och vad de har tillgång till. Därefter spenderade 

faddern tillsammans med nybörjare några timmar med att gå igenom vett & etikett samt 

lättare regler med alla. Detta har upplevts väldigt positivt från alla håll. Faddrar som lär känna 

nya golfare som de kanske kommer spela någon runda med, nybörjarna som får en lång 

genomgång på ett "lägre plan" istället för en Pro som berättar hur golfare skall vara. Vi var  

3-4 stycken som hade denna genomgång med nybörjarna, så vi kommer behöva fler inför 

2020.  
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Givetvis fanns vår lista med namn, telefon och e-post till våra faddrar på vår hemsida, och den 

användes ganska väl. Då det var en fadder som tryckte på vid utbildningen hur och var man 

kunde får tag på en fadder vid behov, kändes det som om det var färre frågor vi fick om detta. 

Tyvärr inkom inte någon bra redovisning om hur många fadderrundor som klubbens 

medlemmar gjordes, vilket är rapportering som bör förbättras till 2020. 

 

Klubbvärdar 

Till säsongen hade vi ett utsatt mål att förbättra antalet gånger som vi hade en "starter" på 

helgerna, men detta var något som tyvärr inte uppnåddes. Diskussioner hade förts om 

ersättningsnivån för att få till fler klubbvärdar, samt även att använda en surfplatta/dator som 

hjälpmedel, men detta rann ut i sanden. Det var ett antal personer som anmälde sitt intresse, 

men som aldrig omsatte sitt intresse till att vara på första tee och välkomna våra spelare. När 

året var till enda var det endast 2-3 personer som utnyttjade möjligheten att träffa våra trevliga 

golfare på ettans tee och ute på banan.  

 

Faddrar 

Ett av målen var att alltid se till att vi skulle ha 1-2 faddrar som var med och presenterade sig 

och fadderverksamheten på våra nybörjarkurser. Beroende på vart vi var när vi pratade om 

verksamheten, så fick vi ibland lite extra hjälp av andra medlemmar som berättade om sin 

golfupplevelse på klubben. Detta var både erfarna låghandicap-spelare samt personer som 

bara hade varit igång ett antal år med golf. Alla deltagare var nyfikna och frågvisa vilket 

kändes väldigt positivt.  

Alla nybörjare hade tillgång till en lista med namn och telefonnummer till våra faddrar, så de 

enkelt kunde kontakta dessa och komma ut och spela på stora banan. Någon enstaka fick hjälp 

med att hitta en fadder som skulle passa dem, vilket inte var något problem då våra faddrar 

spänner över hela registret med unga, gamla, män och kvinnor. 

 

Tävlingsverksamheten 2019 
 

Tävlingssäsongen 2019 inleddes den 12 maj med Shopens Uppstartsscramble och avslutades 

helgen 5-6 oktober med OOM Finalen och OOM Funktionärer.  

 

OOM och finalerna dominerades av kvinnliga golfare så det blir 3 glada damer som åker på 

en träningsweekend våren 2020. 

 

Vi har under året glatt oss över ökat antal deltagare i många av våra tävlingar och hoppas att 

trenden håller i sig kommande säsong. Fortfarande är det fler manliga än kvinnliga deltagare i 

tävlingarna och vi uppmanar klubbens alla tjejer att delta i våra tävlingar.  

Vi ser också att det ofta är bekanta namn som syns i tävlingarna och hoppas på fler nya 

spelare i tävlingarna 2020. Det är roligt att tävla! 

 

I tävlingskommittén har vi varit 6 st som har ansvarat för 17 tävlingar. Antalet startande har 

varierat från 33 st Avslutningsbogeyn sent i september till 144 st i Golfhäftet Trophy.  

Golfhäftet Trophy blev en succé organisatoriskt. Kanonstart med dubbelstart på alla 18 hål 

och ändå med ett bra speltempo. Denna tävling ger ett bra ekonomiskt tillskott till vår klubb 

och kommer att återkomma.  

 

Våra tävlingar har genomförts på ett bra och trevligt sätt och vi får ofta uppskattning från 

deltagande spelarna, både från vår egen klubb, och från gästande spelare från andra klubbar.  
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2019 års upplaga av vår tävlingsbroschyr har för många givit inspiration till att börja delta i 

våra tävlingar. I Broschyren beskrivs på ett enkelt sätt hur tävlingarna spelas.  Att delta i våra 

tävlingar ska vara roligt och utveckla vår golf, oavsett ålder och hcp, samtidigt som det är 

socialt och bygger vår klubbkänsla.  

Tävlingsbroschyren kommer i en ny upplaga inför säsong 2020, använd den för att planera ert 

tävlande under säsongen. 

 

Vi i kommittén är samordningsansvariga för tävlingarna och behöver inför säsongen fler 

funktionärer som oss som tävlingsledare, starters och scoreinmatare. Ta kontakt med oss så 

berättar vi mer.  

 

Planeringen av 2020 års tävlingsprogram är klar. Tävlingssäsongen kommer att starta i mitten 

av maj och sluta i slutet av september, någon vecka tidigare än 2019. Vår tävlingsvecka 

infaller v. 30 med tävlingar tisdag till lördag. I år kommer vi att ha ytterligare 

”riksturnerande” tävling, Race to Espana den 14 juni.  En utmaning är att få till en balans 

mellan antalet tävlingar och behovet av tävlingsfria helger med tillgänglighet för 

greenfeegäster och medlemsspel.  

 

Vi tackar alla som deltagit i våra tävlingar som spelare eller funktionärer under året och 

hoppas att ni och många fler återkommer under kommande säsong. 

 

För tävlingskommitén 

Stefan Eriksson, ordf 

 

 

Klubbmästare 2019 

Damer: Anna Nordström  

Herrar: Johan Isberg 

Pojkar: Alexander Lundvall 

Flickor: Ingen tävling 

D50: Ingen tävling 

D60: Ingen tävling  

D70: Britt Henningsson  

H40: Ingen tävling 

H50: Stefan Nordberg 

H60: Sigge Bjerregaard 

H70: Peter Andersson 

H80: Stig Hedlund 
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Order Of Merit 2019 
Precis som året innan tävlade vi om tre platser. De gick till vinnaren av säsongen, vinnaren av 

finalspelet och vinnaren av funktionärsgolfen. Med följande regel; om någon av vinnarna inte 

kan åka så går de vidare till nästa person på listan – de går alltså inte att sälja eller ges bort 

efter eget önskemål. 

Vinsten är en långhelg på våren tillsammans med en av våra pron (2019 George Saari) på en 

golfanläggning i Sverige (2019 Omberg) där förmiddagarna ägnas till lektioner och 

eftermiddagarna åt golfspel/lektion på banan. En perfekt kick-start på den nya säsongen! 

 

För att kunna spela i OOM:en räcker det att vara medlem i Arninge GK. För att spela 

funktionärsgolfen ska man vara medlem i styrelse, kommitté eller återkommande funktionär i 

någon av kommittéernas verksamhet. 

 

För att hålla spänningen uppe får man dubbla OOM-poäng på avslutningstävlingen. 

 

 
Regel- och handicapkommittén 
 
Säsongen 2019 
Kommitténs huvudansvar är uppföljning och revision av medlemmarnas handicap, utarbeta 
lokala regler, genomföra banmarkeringar, informera medlemmarna om gällande regelverk 

samt besvara handicap- och regelfrågor. Information om genomförd handicaprevision samt 

regelinformation har förmedlats vid olika möten. RHK har ett nära samarbete med TK och 

har efter TK:s önskemål medverkat vid framtagning av tävlingsbestämmelser samt varit 

domare i vissa tävlingar.  
 

Verksamhetsplan 2019 
Lars Nordlöf har ansvarat för Regel- och HCP-kommittén under 2018, som tillförordnad 

ordförande. Detta har varit en tillfällig lösning och vi söker därför en ersättare. Är du, eller 

vet du någon, som är intresserade av regler m.m. inom golfen, kontakta klubbchef Lars 

Tingvall på 08-514 41 208 eller på klubbchef@arningegk.com. Den som är intresserad 

kommer att få stöd från klubben samt möjlighet till regelutbildning. Under året har även Jan 

Grönwall och Sven Johansson hjälpt till med framförallt banmarkeringar.   

 

 

Damverksamheten 2019 samt plan 2020 
Damkommittén har under året utgjorts av Susan Breitholtz ordförande, Vera Grönwall, 

Charlotte von Sivers Rosberg, Katarina Nyqvist, Eva-Britt Allenius, Ulla Briedis och Siv 

Nordlinder. Kommittén har haft 6 protokollförda möten samt extra möten i samband med våra 

tävlingar Hjärtslaget och Damsvingen.  

Årets aktiviteter inleddes med träning för klubbens damer på Ullna Indoor i mars. Det var i 

två grupper om 6-8 personer vid 3 tillfällen, tillsammans med klubbens pro, George. 

Vårmöte för klubbens damer, var den 2 april där vi presenterade verksamheten för 2019.  

 

Den viktigaste delen av klubbens damverksamhet är måndagsgolfen, som spelas från maj till 

september.  Man kan välja att spela 18 hål på eftermiddagen eller 9 hål på kvällen.  
I år spelade vi slaggolf och tävling över hål 1-9 för den som vill delta och lämna in sitt 

scorekort.  Dessutom hade vi Eclectic - tävling i tävlingen, dvs den med lägsta score från  

mailto:klubbchef@arningegk.
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säsongens måndagstävlingar får pris vid årets sista tävling, Damsvingen. Totalt har vi 

genomfört 15 måndagsträffar under säsongen och det har varit 45 damer som deltagit denna  
säsong. 

 

Den populära Hemliga Resan som spelats sedan år 2000,  gick i år till Roslagens GK, 

Norrtälje den 17 maj. Vi var 17 deltagare som spelade slaggolf i soligt och blåsigt 

försommarväder.  

  

Den 14 juni spelades tävlingen Hjärtslaget för 6:e året. 108 entusiastiska damer från klubbar i 

Stockholm med omnejd, spelade bästboll i ett inledningsvis svalt golfväder. I år skickade vi 

10.800 kr till Hjärt-Lungfonden, som överlämnade ett fint diplom, vilket hänger på väggen i 

klubbhuset. Under väntan på resultatet var det modevisning från Designers i Näsby Park.   
Första pris i tävlingen är ett generöst golfpaket för fyra personer med boende, middag och 

frukost samt två greenfee vardera, i år på Lanna Lodge, Örebro. I tävlingsavgiften ingår lunch 

för deltagarna, där Per och Linda i restaurangen serverade lax-wallenbergare, det var mycket 

uppskattad. 
 
Damkommitténs aktiviteter avslutades med tävlingen Damsvingen, som ägde rum den 21 

september med 30 tappra damer. Vinnare blev Ylva Pekkari och  Eclecticpriset gick till 

Anette Forsberg. Förutom fina priser till dessa, har vi som tradition att belöna den som 

deltagit flest gånger på måndagsgolfen, och det blev återigen Acki Ahrengart som varit 

flitigast och deltagit alla 15 måndagar.  

  

Damkommittén tackar alla deltagare för denna säsong med hopp om ett återseende nästa år. 

Du som är ny eller gammal medlem, ta dig lite egen tid och spela golf med oss damer. 

 

Damkommitténs planering 2020 

Boka nu i din kalender!  

Vi börjar säsongen med att förbättra svingen på Ullna Indoor; 
söndagen den 1 mars - korta järn och grunderna 
söndagen den 8 mars - bättra på långa järn 
torsdagen den 12 mars - bättra på träklubbor 

Kickoff/vårmöte med info om säsongen och kaffe med kaka, i början av april. 
Måndagsgolfen med trevlig samvaro startar i början av maj. 
Hemliga Resan, då vi spelar på någon annan bana, sker fredagen den 29 maj. 
Vår stora damtävling Hjärtslaget spelas fredagen den 5 juni. 
Avslutningstävlingen Damsvingen spelas söndagen den 20 september.   
Inbjudan till alla våra aktiviteter mailas till klubbens damer och finns framöver på 

damkommitténs hemsida samt på vår anslagstavla i klubbhuset. 

 

Susan Breitholtz 
Damkommittén 
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Elitlag Herr 

Herrlaget började säsongen 2019 med att osedvanligt köra träningar på våran fantastiskt fina 

klubb. Nytt för i år är att vi verkligen har öppnat dörrarna för alla som vill och har möjlighet 

att dyka upp på träningarna. Detta utfördes under bokade heldagar tillsammans med klubbens 

Pro George Saari. Roliga nyheter är att vi även 2019 fick två nyrekryteringar till elitlaget i 

form av Adam Östh samt Adam Sivertsson.  

Nationella seriespelet spelades som vanligt under The Open-helgen. Spelplats i år var Nacka 

GK, en bana som de flesta i laget är bekant med. Den spelas inte särskilt lång, men om man 

inte håller sig på banan så får man bekanta sig med både gran, tall och en hel del svamp. 

Tyvärr höll sig inte spelet uppe de fyra rundorna som spelades, men vi höll ändå uppe 

humöret och njöt av 2 härliga dagar i stekande sol. Vi avslutade tävlingen på delad tiondeplats 

tillsammans med hemmaklubben. De som deltog i årets seriespel var Niclas Marmborg, 

Jesper Jönsson, Carl Eriksson, Adam Östh, Adam Sivertsson och Johan Isberg. 

Inför kommande säsong kommer vi sikta på ett mer mobiliserat vårläger samt mer träning 

under sommaren. Mål för kommande säsonger kommer vara att slåss om uppflyttning till 

Division 1.  

Lycka till med svingandet under vinterhalvåret så ses vi på klubben säsongen 2020! 

Elitlag Dam 
Klubben hade tyvärr inget Elitlag för damerna anmält till lag-SM klubblag 2019. Vi har de 

senaste åren haft alldeles för få elitdamer i klubben. Vår förhoppning är att få ihop ett lag 

under de närmaste åren för att återigen vara med i seriesystemet. Dels genom att våra 

medlemmar, såväl på senior som på juniorsidan utvecklas och dels genom nya duktiga 

medlemmar. Är du eller någon du känner intresserad av att satsa på att komma med i en ny 

damlagstrupp så hör av dig till kansliet.  

Juniorverksamheten 2019 
 
Lagträning: 
  

Förra året så blev temat att en golfsving inte ska ta emot, vara friktionsfri och framförallt 

enkel såsom golfen ska vara. 2020 bjuder på nya teman och inte minst lite extra vikt på 

närspelet som vi många gånger blir nedprioriterat. Men självklart börjar vi träningen med att 

rosta av svingen och låter våra närspelsområden växa till sig. Jag önskar också i år ha en 

närmare kontakt eller möte med alla lagledare för att lägga upp året utefter de timmar vi har 

till förfogande så vi får ut så mycket av träningen som möjligt. Välkomna till ett nytt år! 

  

Juniorerna:  
  

År 2020 ser vi fram emot en satsning på våra juniorer. En verksamhet vi med tillförsikt 

kommer ge järnet för den ska växa så vi blir än fler. 

Vi ser också fram emot att representeras på många tävlingar runtom i Stockholm och 

Mälardalen vilket redan vid denna tid på året många ser fram emot.  

Förutom detta blir golfkul ett kärt återbesök med knattar i alla åldrar på helgerna som håller 

till på våra övningsområden runtom på klubben och tränar med allt från innebandybollar till 
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för vissa första gången riktiga bollar. (Obs! bara 1 övningsområde åt gången). Denna del på 

klubben ser vi verkligen fram emot år 2020 och vi är glada om ni alla vill hälsa våra minsta 

välkomna till vår trevliga klubb! 

  

Lektioner & Gruppträning: 
  

Välkomna till årets tematräningar! Ett perfekt sätt att till en bra peng få lite tips och nån 

övning som passar dig för att utveckla den delen i golfen som du behöver detta i. Förutom 

gruppträning så väljer fler och fler att ta lektioner individuellt. Dels för att man vill ha en 

stund för sig själv men också för att tillsammans med mig jobba mot ett mål.  

Det är aldrig fel att ta en lektion då och då för att se över vart man är eller finslipa något. 

Oftast är det små enkla saker som vi kanske glömt eller missat som vi behöver få rättning i för 

att golfen ska bli ännu roligare. Detta gäller även dom bästa killar och tjejer i världen som 

emellanåt behöver en översyn och hjälp med något detalj i spelet. Välkomna! 

 
Att ha en stor och framgångsrik juniorverksamhet är viktigt för klubben då det är bland våra 

barn och ungdomar som vi hittar framtidens golfspelare och medlemmar. En aktiv 

juniorverksamhet lockar också hela familjer som medlemmar och ger positiv reklam för 

klubben. 

 

Vår verksamhet ska präglas av glädje och gemenskap och vi vill skapa golfare som tar med 

sig golfintresset genom hela livet. Vi ska ge våra ungdomar möjlighet att träna och tävla 

utifrån egna ambitioner och förutsättningar. 

 

2019 inleddes med vinterträning inomhus på Ullna Indoors under ledning av George Saari. 

Vissa kombinerade denna träning med fysträning för att minimera skaderisken när 

tävlingssäsongen drog igång på allvar. 

 

I månadsskiftet april/maj åkte Teamet i sedvanlig ordning på vårläger. Det blev samma som 

året innan, Omberg vid Vättern. Ett mycket lyckat läger med bra träningsmöjligheter och en 

bra bana.  

 

Under sommaren genomfördes också två läger på Arninge som var mycket populära och 

lockade även juniorer som normalt inte tränar med oss. Ett veckan före midsommar och ett 

veckan efter midsommar. 

 

Vi kommer även 2020 att ha ett brett utbud för knattar och juniorer. Ambitionen är nu att 

satsa ännu mer på barn och ungdomar. Läs mer och anmäl dina barn och ungdomar på 

arningegk.se.  

 

I skrivande stund är en stor del av  planeringen av 2020 redan klar. Vi saknar ledamöter i 

juniorkommittén eftersom vi står inför en ”generationsväxling”. Är du eller känner du någon 

som vill vara med och hjälpa till i juniorkommittén i år? Hör i så fall av dig till juniorernas 

egna mailadress junior@arningegk.com eller ring klubbchef Lars Tingvall på 0708-58 42 59. 

Det går även bra att kontakta juniorkommitténs Ordförande, Niklas Lundvall, på 070-538 51 

41 eller på mail niklas.lundvall@vattenfall.se.  

 

 
 
 

mailto:niklas.lundvall@vattenfall.se
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Seniorverksamheten 2019. 
 
Säsongen 2019 inleddes första veckan i maj med en sedvanlig scramble och 19 tävlingar 

senare avslutades tävlingsprogrammet sista veckan i september. 

Seniorernas spelprogram består av två huvudblock. Det första blocket är Antikrundan en 

eclectic- och slaggolfstävling som spelas över åtta deltävlingar under säsongen och utgör 

ryggraden i verksamheten. Det andra blocket är våra utbytestävlingar med grannklubbarna 

Brollsta, Vallentuna, Waxholm, Åkersberga och Österåker där vi spelar på varandras banor. 

Utöver dessa tävlingar arrangerades också tävlingen Panter-Cupen, en matchspelsstege, som 

löper under hela säsongen. 

Vi gör också en utflykt i slutet av augusti till annan bana och spelar tävlingen Höstklubban. 

Det är ett populärt inslag i verksamheten och i år var vi drygt 40 spelare som deltog när 

tävlingen spelades på Burviks GK. 

Verksamheten är m.a.o. bred med stort utbud av olika tävlingsformer så det finns alltid något 

för alla i programmet. 

Seniorverksamheten växer stadigt och i år har tävlingarna varit mer välbesökta än någonsin. 

Den totala seniorgruppen omfattar 85 - 90 aktiva spelare. Våra tävlingar samlar ca 1000 

startande spelare totalt under säsongen. Därmed är vi ett 50-tal deltagare i genomsnitt per 

tävling och som mest var vi 72 stycken. 

 

Efter en lyckad säsong där vi inte behövde ställa in någon tävling p.g.a. dåligt väder 

avslutades årets tävlande den 26september på samma sätt som den startade med en scramble.  

Efter tävlingen åt vi gemensam lunch i klubbrestauranten och sedan förflyttade vi oss till 

konferensrummet i klubbhuset och summerade säsongen samt förrättade prisutdelning för 

årets Antikrunda. 

Kompletta resultatlistor från Antikrundan och annat material från säsongen finns inlagt på 

klubbens hemsida under fliken kommittéer/seniorer. 

 

Planerad verksamhet för 2020. 

Spelprogrammet brukar färdigställas under april månad. Då skickas det ut till klubbens 

samtliga seniorer (damer och herrar som under säsongen fyller 60 år eller mer) vilket är ca 

400 medlemmar. Det innebär att möjligheterna för ytterligare deltagare kommande säsong är 

goda och vi önskar alla välkomna oavsett om du varit med i seniorgänget en tid eller om du är 

nybörjare och vill prova på när säsongen 2020 startar. 

För dig som vill veta mer om verksamheten, rekommenderar vi vår hemsida (Arninge 

GK/Kommittéer/Seniorer) där du kan hålla dig uppdaterad. Där finns också kontaktuppgifter 

till oss i Seniorkommittén om du har några frågor eller tankar om verksamheten. 

 

Seniorkommittén 

Jan Grönwall (ordf.), Eva Lövgren, Britt Henningsson, Sven Johansson, Christina Lilja, Rolf 

Lilja, Bengt Persson och Kent Örstål. 

 

 
Frivilligkåren 2019 
 
Vi har varit nio personer som ingått i frivilligkåren i år: Lillemor, Siv, Pirkko Anita och Jan, 

Maud och Sixten, Per och jag. Det är samma gäng som förra året. 
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Om du inte vet vilka vi är kom gärna förbi under nästa säsong 2020 och prata några ord med 

oss när du ser någon av oss snygga till blommorna. Skulle du vilja vara med i gruppen hör av 

dig till undertecknad så är du välkommen. ”Blir vi fler kan vi göra mer” 

 

Vår uppgift har varit att ta hand om blommorna på vårt klubbområde genom att köpa in 

blommor hos Blomsterboda i Vallentuna i ett par omgångar. Till att börja med vårblommor 

och senare sommarblommor till våra krukor, urnor och rabatter vid klubbstenen och på 

terrassen vid restaurangen. Vi har planterat och sett till att blommorna ser fina ut så att vi alla 

har kunnat njuta av blomsterprakten.  

 

Vi ses kommande säsong   

För Frivilligkåren 

Anette Forsberg 

 

 

Lagkommitténs verksamhet och Seriespel 2019 
 

 

Klubben har deltagit i Stockholms Golfförbunds, SGDF, seriespelsverksamhet. Årets säsong 

genomfördes med fyra omgångar, två på våren och två på hösten, med en avslutande 

finalomgång. Spelformen är matchspel med slagspelsregler. Klubben har dock inte lyckats 

formera lag -vare sig elitdamer eller D22 - för spel i serien. Det samma gäller herrar H30 och 

H40 och ett andra lag till H70.  

 

Ett stort grattis dock till våra D50-damer och H70-herrar som vann sina respektive divisioner. 

Elitlaget säsong presenteras på annat håll. Varje serielag har haft regelbundet träning under 

ledning av pro-Lars och assist-Jojje, vilket varit ett uppskattat inslag. 

 

Utfallet av seriespelet ser du i tabellen nedan.  

Lag Div. 2019 Placering Anm 

D50 Div 2 1 uppflyttning 

D60 Div 1 4 nedflyttning 

D70 Div 1 4 nedflyttning 

H50:1 Div 2 2 oförändrat 

H50:2 Div 3 4 nedflyttning 

H60:1 Div 2 2 oförändrat 

H60:2 Div 3 4 oförändrat 

H70:1 Div 2 1 uppflyttning 

H80 Div 1 4 nedflyttning 

 

Lagkommittén deltog i SGDF:s informationsmöte inför säsongstarten. Några sammankallande 

möten i lagkommittén har inte varit nödvändiga, då samtliga ledamöter också är lagkaptener 

för respektive årsklass. Information och tankeutbyte förmedlas via e-post eller informella 

möten på klubben. Kontakten mellan styrelserepresentanten och kommitténs ordförande har 

upprätthållits via telefon och mail. 

 

Klubben stod också som värd för seriespelets finalomgång i september där kommittén bidrog 

med funktionärer. 

 

Kjell Jansson, Ordförande lagkommittén 
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Banan och Banutveckling  

 
Åtgärder på anläggningen som genomfördes 2019 
 
Hål 1. Starterhus sattes upp. Komplettering av dränering till höger mot skidspåret. Den 

ombyggda 47 tee färdigställdes.  

Hål 2 Lagning av bevattning. Torvade skador på fairway. Jämnade till 47 tee. 

Hål 3. Dräneringsbrunn och vägar lagades.  

Hål 4. Bunkern som minskade i storlek färdigställdes och torvades. Dränering 

kompletterades. Tee 47 jämnades till. Området vid enarna förbättrades. 

Hål 5. Första halvan av hålet byggdes om av Nelson & Vecchio. Bonava finansierade.                           

Tees flyttades, hålet fick en rejäl finishförbättring, säkerheten förbättrades så vi 

kunde ta bort skyddsnät.   

Hål 6. Vägen runt teena förbättrades. Tee 47 tee färdigställs och torvas.  

Hål 8. Dränering Foregreen. Breddavloppet lagades och förbättrades. 

Hål 9. Dränering Foregreen,  

Hål 12. Diket till höger kulverterades. 

Hål 15: Gamla bunkern i doglegen färdigställdes och det blev en kulle. 

Hål 16. Ett skyddsnät sattes upp vid 47 tee 

Hål 18. Påbörjades färdigställande av tee 53, 57 och 61 tee, torva ruffen. Bunkern till 

höger om bron las igen. 

Det sattes upp kompletterande elstängsel mot koloniområdet och längs Ullnasjön för att 

stänga ute vildsvin. Samtliga 39 tees sågs över och jämnades till.  

Vi la nytt golv på övervåning klubbhus. 

Vi rev några väggar och bytte golv och annat i gamla klubbhuset. 

Vi satte upp tre elbilsladdare i samarbete med vår hyresgäst Elinorm. 

 
Åtgärder 2020 

 
Vi kommer att fortsätta arbetet med förbättrad finish både ute på banan och på infarten till 

klubbhuset och klubbhusområdet. I år ligger fokus mycket på att färdigställa de ombyggda 

teena och kommer sannolikt att fortsätta bygga om ytterligare ett antal tees. Vi kommer även 

att fokusera ännu mer på finish.  

 

Vi fortsätter med uppresningar av de skogspartier vi har mellan hålen och runt banan.  
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Inför den nya säsongen kommer vi att fortsätta med förbättringar av gångvägar och en fortsatt 

prioritet av bunkrarna. 

 

Vi kommer att fortsätta med att försöka hålla dammarna så rena som möjligt under säsongen. 

  

Med hopp om en skön vår och väntan på en ny givande golfsäsong. 

 

Vi har tecknat nytt hyresavtal för golfbilar. Det blir nya moderna bilar och det blir några fler i 

år. Vi bygger därför ut golfbilsgaraget.  

 

Flera finishåtgärder på range och övningsområden, bl a blir det nya avståndsskyltar på rangen 

 

Flera finishåtgärder på klubbhusområdet, bl a kommer parkeringen att snyggas till, mer grus 

mellan bilraderna 

 

 

Hål för hål förändringar inför säsongen 2020. 
 
Hål 1:  Renovera 61 tee, höja upp svackan 

 
Hål 2:  Ombyggnad 47 tee, kompleteringsdräneringar fairway. 

 

Hål 3:  Ny dräneringsbrunn, ombyggnad 47 tee. 

 

Hål 4:  Ombyggnad 61 tee. Igenläggning dike höger sida. 

 

Hål 5:  Igenfyllning dike vänster fairway, borttagning av stenparti. 

 

Hål 6:  Ombyggnad 53,57 och 61 tee. Utgrävning av dammen. 

 

Hål 7:  Breddning av klippt ruff vänster sida. 

 

Hål 9:  Igenläggning av dike höger sida. 

 

Hål 10: Igenläggning dike höger sida. Renovering fw bunker. Fler fördämningar diket. 

 

Hål 11: Ombyggnad 57 och 53 tee. Igenläggning dike vänster sida. 

 

Hål 13: Ny tee, alternativ, 57 tee. 

 

Hål 15: Kompletteringsdräneringar fairway. 

 

Hål 16: Igenläggning dike vänster sida. 

 

Hål 18: Ombyggnad 57 och 53 tee. 
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Allmänt på banan 

Se över och jämna till alla 39 tees 

Ordna med greenbevattning på korthålsbanan. 

Renovera och fixa gångvägar. Det är något vi jobbar med varje vinter 

Slutföra arbetet med ett greentorvområde på gamla hål 11:s teeområde. 

Hålla rent för växtlighet under och vid vildsvinsstängslet för att spänningen inte skall sjunka 

för lågt. Det behöver underhållas löpande. 

Vi har en “100-punktslista” med både små och stora åtgärder som skall/bör genomföras på 

kort och lång sikt med renoveringar och förbättringar som vi planerar att genomföra de 

närmaste åren. Tyvärr går allt inte att göra på en gång utan det görs prioriteringar utifrån ett 

antal olika skäl. Har du förslag på förbättringar som du som medlem gärna skulle vilja att vi 

prioriterar så maila gärna till kansliet@arningegk.se  

 

Byggprojekt. 

Bygga väggar och plåtklä spolplattan (Maskinhallsområdet). 

Färdigställa gavlarna på carporten (Maskinhallsområdet). 

Bygga ut golfbilsgaraget. 

Miljö 

Klubben bedriver sedan många år ett aktivt miljöarbete. Detta arbete planeras fortsätta. Vi var 

en av de första klubbarna i Stockholm att få ett miljödiplom. 

Samarbeten 

Greenfeesamarbeten fortsätter med ett antal klubbar och flera nya kan tillkomma, utvärdering 

och förhandlingar pågår. Tillkommande samarbeten kommer att läggas ut löpande på 

hemsidan. Vi har också börjat titta på att skapa ett mer fördjupat samarbete med bl a fritt spel 

men någon annan likvärdig och närliggande klubb. Vi har som de flesta nog noterat haft ett 

samarbete med Täby GK under de senaste åren, med fritt spel på varandras banor från 

midsommar fram till första veckan i augusti. Det kommer vi att fortsätta med även 2020. Vi 

kommer även att fortsätta med samarbete med Åkersberga GK under 2020 som innebär fritt 

spel på varandras banor under hela juli för fullvärdiga medlemmar. Har du ytterligare förslag 

på klubbar att samarbete med, på olika sätt, som du kanske har viss kontakt med så vänligen 

kontakta kansliet.  

 

Golfen är godkänd som Friskvård sedan 2018 

Det är en hel del som hör av sig med frågor om friskvårdsbidrag. Nedan finner du en kort 

sammanfattning av vad som gäller. 
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Domen från 2018 kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är 

grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin 

arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.  

 Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren 

som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än 

maxbeloppet. 

 Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som 

friskvårdsförmån.  

 En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, 

det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf. 

 Reglerna gäller från den 1 januari 2018.  

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf 

Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift) 

 Greenfeeavgifter (max 1 000 kr per tillfälle) 

 Egen träning på driving range 

 Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (max 1 000 kr per tillfälle) 

och rådgivning i kost- och motionsfrågor 

 Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde 

 Spela footgolf på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift) 

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån 

 Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott) 

 Årsavgiften för de flesta kategorier i Arninge består av en medlemsavgift på 1.000 kr 

som därmed inte är godkänd men resten är spelavgift och därmed godkänd 

 Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning 

 Deltagaravgift i golftävlingar 

 Spelavgifter/golfpaket som avser mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis 

ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet omfattas av annat än ”motion eller 

friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt 

eller delvis.  

 

Nytt handikappsystem fr o m 1 mars 2020 
 

Vi har nu fått ett helt nytt handikappsystem. De flesta kommer att upptäcka att de har fått ett 

nytt spelhandikapp (världshandikapp). 

 

Här följer en kort sammanfattning 

 

Grunderna i världshandicapsystemet 
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 Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast 

registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).  

 Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. 

Inkluderar alla typer av golfare. 

 Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder 

och ronder från nio hål och uppåt. 

 Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-

score i Min Golf. 

 Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en 

handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf. 

 Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt 

reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf). 
 

Några av fördelarna 

 Mer rättvisande. Världshandicapens snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar 

din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på 

din allra bästa förmåga. 

 Kortare ronder. I världshandicapsystemet får alla golfare registrera alla ronder från nio hål 

och uppåt. Det underlättar om du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.  

 Globalt. Med ett världshandicapsystem blir din handicap jämförbar med spelare från hela 

världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett 

land. 

 

Vill du veta mer så finns information på  

https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/ 

 
Utfall ekonomi 2019 
 

Såvida inte annat anges avser siffrorna totalsiffror för klubben och bolaget tillsammans efter 

avdrag för koncerninterna poster. (Siffror inom parentes är föregående års siffror) 

 

Utfallet resultatmässigt före avskrivningar blev 1.304 tkr (förra året 352 tkr). Avskrivningarna 

uppgick till 609 tkr (598 tkr), Resultat efter avskrivningar blev totalt + 695 tkr (-246 tkr), dvs 

941 tkr bättre än året innan trots att vi inte höjde medlemsavgifterna. Resultatet i klubben blev 

+292 tkr (-175 tkr) medan resultatet i bolaget blev +403 (26 tkr). Det budgeterade resultatet 

var totalt +200 tkr, dvs utfallet blev 495 tkr bättre än budget.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att: 

 

 Av totala intäkter består 59% av medlemsavgifter. Målsättningen är att öka andelen 

kommande år främst genom att bli fler spelrättsägare. 

 Vi har ett förhållandevis stort beroende av greenfeeintäkter och övriga intäkter  

 Totala kostnader överskred budget med ca 5 % 
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 Det har blivit lite svårare på senare år att visa positiva resultat då nya 

redovisningsregler kräver att man kostnadsför en del poster som tidigare kunde 

balanseras upp som investeringar. Exempelvis kunde man tidigare balansera upp 

många av de förbättringsåtgärder som gjordes på banan men nu måste man 

kostnadsföra de flesta åtgärder. Fördelen med detta är att verksamhetens skulder kan 

minskas ytterligare.  

 Likviditeten har fortsatt förbättrats under 2019 vilket är mycket positivt.  

 

Intäkter 

      Medlemsavgifter: 

Medlemsintäkterna överträffade budget som var 6,050 tkr, utfallet blev 383 tkr högre, 6,433 

tkr. Jämfört med föregående år var skillnaden hela 621 tkr. Utfallet berodde framförallt på att 

vi ökade väldigt mycket i kategorin Ungdomsmedlemmar. Tillströmningen av nya 

medlemmar är relativt god även nu med en nettoökning vid ingången av 2020. 

 

Greenfeeintäkter 

Greenfeeintäkterna under 2019 blev 2,095 tkr, vilket är ett bra greenfeeår.. Att intäkterna blev 

högre 2019 jämfört med 2018 berodde till stor del på den extremt varma och torra sommaren 

2018 jämfört med det ”goda” golfvädret 2019 med få regndagar och bra temperatur under 

större delen av sommaren och början av hösten.  

 

Rangen: 

Den kommer att även i år drivas av vår Head Pro Lasse Johansson  med ett fast årligt arrende.  

En allmän uppfattning är att intresset att träna på vår range ökat under det senaste åren. Det 

beror delvis pga att det har spelats fler rundor på banan de senaste åren samt att trafiken till 

klubben ökat med bl a fler kurser för både nybörjare och mer erfarna golfare.  

Sponsorintäkter:  

Det är tuff konkurrens från många andra klubbar att få nya sponsorer. Utfallet blev 965 tkr 

(971 tkr) jämfört med budgeterade 975 tkr, väldigt nära budget med andra ord. Vi omsätter 

varje år i genomsnitt ungefär 5 sponsorer vilket betyder att vi behöver några nya varje år. Har 

du tips på potentiella sponsorer så kontakta kansliet. Vi har en rad olika alternativa paket att 

erbjuda och kan skräddarsy paket om företaget har särskilda önskemål. Vi har ökat fokus på 

försäljnings-ansträngningar på detta område.   

Företagsgolf: 

Intäkterna för företagsgolf nådde nästan budgeten på 150 tkr. Utfallet blev 157 tkr vilket 

överstiger året innan som låg på 140 tkr.  

Intresset för företagsgolf ligger fortfarande lågt jämfört med tidigare år. Men vi kan se en liten 

ökning de senaste åren och ambitionen är nu att öka denna intäktspost igen i år och framåt. 

Priskonkurrensen är hård och det krävs normalt ett stort antal leads och förfrågningar och hårt 

arbete för att nå budget. En av fördelarna med företagsgolf, förutom intäkterna,  att det oftast 

finns med spelare som inte tidigare spelat banan och som då förhoppningsvis nu hittar till oss 

och uppskattar vår bana och anläggning.  
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Intäkter totalt 

Totalt överskred intäkterna budget med 1.010 tkr och nådde 11.890 tkr (10.446 tkr). Budget 

var 10.880 tkr.  

 
Rörelsens kostnader 
 

På personalsidan överskred vi budget med ca 4,5 %. I år kommer personalkostnaderna att öka 

en del av flera orsaker. Dels jobbar Lars Nordlöf kvar på halvtid i tre månader för att 

säkerställa en bra över lämning till vår nye Klubbchef Lars Tingvall. Den extra resursen 

används även för en hel de projekt och försäljning. Vi ökar även personalbudgeten för banan 

för att kunna öka finishen och förstärka organisationen med bl a en ny mekaniker..    

 

Personalkostnaderna redovisas netto i vår sammanställning.   

 

Ban- och Fastighetskostnaderna översteg budget med 90 tkr. Främsta anledningen var att sand 

gödning, bevattning och annat köptes till hål fem som togs som driftskostnad. Bonava stod för 

i stort sett hela ombyggnadskostnaden av hål 5 medan vi fick ta vissa extra kostnader efter att 

ombyggnationen var klar för att få hålet spelbart så snabbt som möjligt.   

 

Leasingkostnader översteg budget med 42 tkr. De översteg budget främst pga att vi bytte ut 

några maskiner lite tidigare än enligt plan. Vi har en långsiktig plan för utbyten av klippare 

och andra maskiner. Ibland måste vi byta tidigare än enligt plan medan man ibland kan skjuta 

på byten. Vissa maskiner som används regelbundet brukar man behöva byta ungefär vart 

femte år medan andra maskiner har en teknisk och ekonomisk livslängd på 10 år eller t o m 

längre.  

För 2020 kommer leasingkostnaderna att öka ytterligare både beroende på de ovan nämnda 

tidigarelagda investeringar och dels beroende på att vi byter ut och skaffar fler golfbilar. 

 

Kostnader för marknadsföring underskred budgeten med 29 tkr mest beroende av att vi valde 

att marknadsföra oss mer på sociala medier istället för annonsering.  

 

Administrativa kostnader överskred budget med 85 tkr främst beroende på ökade 

larm/data/telekostnader, materialinköp (förbrukning) och kampanjkostnader. 

 

Totalt uppgick kostnaderna exkl räntor och avskrivningar till 10.208 tkr (9,722) vilket var 486 

tkr över budget. Främsta orsakerna till det var ovan nämnda administrativa kostnader, något 

förhöjda lönekostnader samt ökade leasingkostnader. 

 

Kostnaderna för den stora ombyggnationen av hål 5 betalades till största delen av Bonava.  

                                   

 

Medlemsutveckling och pris på spelrätter 
  
Medlemsutveckling: Tillströmningen av nya medlemmar är förhållandevis god. Men samtidigt 

förlorar vi medlemmar som väljer att ta en paus, väljer andra billigare alternativ, byter klubb 

eller sluta med sin golf. Vi är en populär klubb men priset på våra spelrätter har, precis som 

för andra klubbar, sjunkit rejält de senaste åren. Värdet av våra spelrätter har dock tyvärr 

närmat sig 0 kr, men en viss handel sker dock till ett visst värde. Många klubbar har nått noll 

och tappar medlemmar. Vi har de senaste åren tappat lite fler medlemmar (spelrättsägare) 
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men de sista två åren har trenden brutits då vi samtidigt kunnat öka antalet totalt tack vare 

många nya medlemmar.  Det kom statistik från Svenska Golfförbundet som visade att vi var 

den klubb i Stockholmsområdet som under 2019 ökat med flest medlemmar. Jämfört med alla 

454 klubbar i landet var vi nr 6 totalt. Ett klart positivt tecken som visar att vi är en populär 

klubb. Eftersom vårt största fokus ligger på att öka antalet spelrättsägare, så är detta väldigt 

välkommet. Samtidigt som vi får många nya medlemmar tappar vi lite för många varje år 

vilket vi skall jobba ännu mer de närmaste åren för att få medlemmar att fortsätta och då helst 

som spelrättsägare. Vi kommer precis som under de senaste åren att ha flera olika 

erbjudanden även under 2020 för att locka nya medlemmar.  

Till skillnad mot många andra klubbar har vi fortsatt att utveckla bana och anläggning samt 

fortsätter att renovera, underhålla och förbättra, vilket vi är övertygade är rätt på både kort och 

framförallt lång sikt.   

 

Vår årsavgift ligger något över snittet i Stockholm men i de flesta fall betalar våra medlemmar 

i jämförelse med andra likvärdiga klubbar totalt sett något mindre. I förhållande till andra 

jämförbara klubbar har också gapet minskat ner till genomsnittet. Vi har en målsättning att 

öka antalet spelrättsägare med totalt 100 st de närmaste åren. Det skulle ytterligare stärka vår 

ekonomi och säkerställa en fortsatt stabil utveckling.  Då ökar våra möjligheter att skapa 

buffert för oförutsedda kostnader och händelser samtidigt som vi kan klart minska behoven av 

avgiftshöjningar framöver.  

 

Under de 10 senare åren har årsavgiften utvecklats så här: 

 

 2020    0 kr 

 2019    0 kr 

 2018  +300 kr 

 2017     0 kr 

 2016   +200 kr 

 2015      0kr 

 2014  +200kr          

 2013     0kr 

 2012 +300kr 

 2011      0kr 

 

Intäkter 
Medlemsintäkter: Vi budgeterar 6.625 tkr (budget 2019 var 6.050 och utfall 6.443) i 

medlemsintäkter. Vi var 6:e bästa klubb i hela Sverige, bland totalt 454 klubbar, i antalet nya 

medlemmar 2019. Året har börjat starkt med många nya medlemmar så vi bedömer att vi 

kommer att ha en fortsatt ökning av medlemmar i år. Det är en uttalad målsättning att öka 

medlemsantalet varje år för att minska beroendet av externa intäkter och väderberoendet.  

 

Greenfee: Vi budgeterar intäkterna till 2.160 tkr (2.155). Bedömningen är att greenfeespelet 

bör kunna hamna på minst på samma nivå som 2019. Vi har gott om lediga tider de flesta 

dagar under säsongen även om det har blivit en högre beläggning, inte minst på helger, 

särskilt under det senaste året och allra mest under hösten.  Med ett ökat antal medlemmar 

måste vi försöka balansera tillgänglighet för medlemmar och gästgreenfee. Vi ser nu över 
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möjligheten att dels höja greenfee på attraktiva tider och försöka styra spelandet mer till lite 

mindre populära tider med viss differentiering av greenfeepriser.  

 

Vi kommer att ha fortsatt samarbete med Viasat Golf och Golfhäftet som ger hög 

uppmärksamhet/marknadsföring och fler gäster. Vi har sett en positiv trend när det gäller 

greenfeeintäkter de senaste 3 åren. Detta gäller flera klubbar i golfsverige men långt ifrån alla. 

Vi uppmanar som vanligt alla medlemmar att ta med fler greenfeegäster.  

 

Sponsorintäkter och företagsgolf: Vi har en stabil men lite för låg intäkt från företagssidan 

och räknar med att satsa mer på marknadsföring av detta i år och framåt. Det krävs varje är en 

stor arbetsinsats att behålla de sponsorer och att samtidigt knyta till oss fler nya.  Vi har 

intensifierat marknadsföringsinsatserna eftersom omsättningen på sponsorer ökat något. Vi 

behöver hitta fler företag som vill utnyttja anläggningen för såväl golf som andra aktiviteter. 

Sponsorintäkterna budgeteras till 1.050 tkr (utfall 2019 var 965 tkr).  

Företagsgolf budgeterar vi till 250 tkr (utfall 2019 var 157 tkr). 

 

De totala intäkterna budgeteras till 12.075 tkr (utfall 2019 var 11.890) .  

 

Kostnader 
Kostnaderna totalt före finansiella kostnader och avskrivningar budgeteras till 10.825 tkr 

jämfört med 10.208 tkr i utfall 2019. Arbeten med förbättring av finish och nödvändiga 

dräneringsarbeten mm kommer dock att fortsätta för att ytterligare kunna förbättra kvalitén 

och säkerställa hög tillgänglighet oavsett väder. De lite större projekten på banan de närmaste 

åren är renovering och i vissa fall utökning av storlekar på tees. Dessutom krävs löpande 

underhåll, reparationer, påfyllning av sand och väggrus mm. 

Den Svenska Golf Tour tävlingen i slutet av augusti bedöms bli i stort sett kostnadsneutral 

även om vi kommer att satsa en del extra på marknadsföring i före och i samband med denna 

tävling. Dessa kostnader hamnar då på marknadsföringsbudgeten.   

Resultat 
Nettoresultatet för 2019 budgeterades till plus 200 tkr. Det blev 694 tkr och för i år har vi ett 

budgeterat resultat på 220 tkr.   

 

Likviditeten bedöms kunna vara fortsätt god 2020. 

 

Klubben har fortsatt låg belåning, med lån på endast 425 tkr. Till det tillkommer en 

checkkredit på 2,5 mkr vars nyttjandegrad pendlar beroende på säsong men nyttjas sällan i 

närheten av fullt. Vid årsskiftet var den disponerad med 305 tkr (föregående år 676 tkr). Vi 

har även leasingskulder på maskiner. Sammantaget har vi dock i jämförelse med många andra 

klubbar en mycket låg belåning och försöker ta de flesta investeringar på det löpande 

resultatet.  

 

Nya Ullna Strand och Hägerneholm 

Byggföretagen i första etappen var NCC, Småa, Kärnhem och Titania. I etapp 2, 

Hägerneholmskvarteren, har vissa fastigheter flyttats in i eller kommer att flyttas in i inom 

kort. Byggföretag där har varit/är Peab, Byggmästargruppen Bostad AB, Svenska Andelshus 

Bäck & Fors, Hemgården Byggnads Ab, Myresjöhus, Brickhouse och Reinova. Där kommer 

1,100 bostäder att byggas. Totalt i vårt närområde i Arninge / Ullna Strand byggs drygt 2 000 
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bostäder byggas för cirka 5 000 innevånare. Det har också byggts en skola samt en del 

bostäder med anslutning till industriområdet. Bland dessa kommer det definitivt finnas många 

golfare som riktar blickarna mot Arninge GK, både som potentiella greenfeegäster, range- och 

restauranggäster, kursdeltagare för olika grupper och förhoppningsvis många blivande 

medlemmar. Det bedöms få en positiv inverkan på medlemsantalet och ytterligare öka antalet 

besökare på klubben.   

 

Planerade åtgärder 2020 

 

 Uppdatering av marknadsplan, bl. a. med mer fokus på sociala medier  

 Fortsatta satsningar på finishhöjning av banan och klubbhusområdet. Även 

finishhöjande åtgärder i klubbhuset, på rangen och i studion. 

 Fortsatt satsning på nybörjarkurser och nya golfare i samarbete med klubbens pro. 

 Ökad idrottssatsning framförallt inriktad på juniorsidan, bredd, vilket ger positiv 

reklam för klubben och ungdomarna är också några av potentiella framtida 

spelrättsköpare.  

 Fortsatt arbete med aktiva greenfeekontroller vilket tyvärr visat sig nödvändigt. 

 Fortsatt arbete med att göra klubben känd både lokalt och nationellt där vårt läge har, 

och kommer att ha, stor betydelse. 

 Utveckling av medlemsvärdet bl. a. genom fler/nya förmåner för medlemmarna.    

 Arbetet med att hitta nya sponsorer och företagsgolfgäster kommer att ha fortsatt hög 

prioritet.  

 Satsningar för att attrahera fler företag att förlägga sina arrangemang hos oss, inte bara 

golf och golftävlingar.                                                          

 Fler samarbeten med andra klubbar för att dels ge våra medlemmar ett mervärde och 

dels locka nya och fler greenfeegäster och potentiella medlemmar. 

 Fortsatt spelsamarbete med Täby GK. 

 Fortsatt spelsamarbete med Åkersberga GK 

 Utveckling av kurser, lektionsutbud, resor mm i samarbete med våra pron. 

Huvudinriktning befintliga medlemmar, fortsättningsmedlemmar och 

nybörjare/potentiella nya medlemmar. 

 Ökad marknadsföring av bonussystem i shopen, du kan även få SAS Eurobonus poäng 

när du handlar 

 ”Snabbare spel projekt” med information och fortsatt rensning runt banan för att 

lättare och snabbare kunna hitta snedslagna bollar. 

 Swedish Golf Tour den 26-28 augusti. 
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Personal och entreprenörer 
 
Kansliet 

På kansliet byter vi nu personal. Vår klubbdirektör Lars Nordlöf som varit anställd sedan 

2008 går i pension den sista mars. Den första januari började vår nye klubbchef Lars Tingvall. 

Maj Gustavsson går också i pension den sista mars men kommer sannolikt att jobba kvar som 

ekonomikonsult några månader framåt. Ola kommer tillbaka som kanslist, preliminärt 3 dagar 

i veckan. 

 

Restaurangen 

Per fortsätter som krögare och merparten av personalen från förra året kommer tillbaka i år. 

Vi gör en del mindre förändringar i inredningen för att öka trivseln 

 

Shop, reception och träning 

Lasse Johansson och George Saari är kvar som tränare. Vi räknar med att både Ola och Arne 

kommer tillbaka och jobbar i shopen/receptionen även denna säsong.   

 

Banpersonal 

Förutom den ordinarie personalen kommer ett antal nya personer och jobbar i år. 

Presentationer kommer inför säsongsstart.  

 

Utsikter ekonomi 2020 och framåt 
Vår ekonomi är fortfarande förhållandevis god, beroende på bl. a. en balanserad ekonomi med 

god medlemstillströmning, att vi redan från början valde spelrätter, vårt läge samt vår låga 

belåning. Utvecklingen av golfen i Sverige har dock tyvärr varit något negativ och 2018 blev 

det en liten nedgång mycket beroende av den väldigt torra och heta sommaren. 2019 blev 

enligt många ett något bättre år för golfen, särskilt i storstadsområden. Golfen är fortfarande 

en väldigt populär idrott med cirka en halv miljon registrerade golfare men enligt vissa 

undersökningar finns lika många till som är intresserade av att börja och bli medlemmar förr 

eller senare.  

Flera klubbar i vår närhet har också god ekonomi och satsar på att förbättra banor och 

anläggningar. Konkurrensen hårdnar därmed inte minst bland golfare som spelar mycket och 

förväntar sig hög kvalitet. Samtidigt finns det ett flertal bolag och klubbar som av olika 

orsaker erbjuder lågkostnadsalternativ som vi vill undvika att behöva konkurrera med.  

En viktig prioriterad utmaning framöver är att bli fler spelrättsägare i klubben, så att vi får en 

fortsatt stabil ekonomisk utveckling i klubben.        

Inflyttningen till Stockholm och vårt närområde, inte minst det nya området Ullna Strand och 

Hägerneholm skapar möjligheter att locka nya medlemmar både nya golfare och befintliga 

golfare som nya medlemmar i klubben. 

Mycket har hänt med banan de senaste åren som höjt kvalitén och kommer att ge ökad positiv 

golfupplevelse. Vi har goda förutsättningar med ett mycket bra läge och en komplett 

anläggning som passar många. Vi behöver dock fortsätta satsa på förbättringar inom flera 

områden.  
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Investeringar 
 
Vi har preliminära investeringsplaner för allt på klubben, både på kort och lite längre sikt. 

Banan, bevattningssystem, klubbhuset, maskinhallen, övriga byggnader, maskinparken mm. 

2019 genomförde vi som vanligt vissa förbättringsåtgärder på banan. Större planerade 

investeringar 2019 är bl a att renovera fasaden på maskinhallen och genomföra några mindre 

renoveringar inne i klubbhuset. Något av de närmaste åren kommer vi att måla om 

klubbhuset.   

    

Sammanfattningsvis ser vi med tillförsikt fram mot säsongen 2020.  

Tack  

Engagerade medlemmar är viktiga för klubben både på kort och lång sikt. ”Blir vi fler så kan 

vi göra mer”. Hör gärna av dig till kansliet om du är intresserad av att engagera dig på något 

sätt.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till personal och alla ideellt arbetande utan vars arbete 

och insatser klubben inte skulle fungera.  

 

Styrelsen för Arninge Golfklubb och Arninge Golf AB 

 

 


