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Reviderad verksamhetsplan 2022  1

 Reviderad p g a höstmötets beslut a= avslå styrelsens proposi@on angående maskinhall och 1
byggna@on av hotellrum på Lilla Vik 
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Verksamhetsplan för Österlens Gol:lubb 2022 

Inledning 

När vi nu håller på a= avsluta golfåret 2021 så ser det ut som om det blev ännu en fantas@sk 
säsong. Väldigt mycket medlemsspel och posi@v respons i medlemsenkäten, nöjda gäster 
med rekord för greenfeeintäkterna och fullt med klubbak@viteter av olika slag som varit 
mycket uppska=ade. Stort tack framför allt @ll alla duk@ga medarbetare och alla frivilligt 
arbetande medlemmar i arbetsgrupper, kommi=éer och styrelse. I budgetkommentaren 
nedan kan man ta del av en korNa=ad prognos gällande det ekonomiska resultatet för 2021. 
Till våren kommer styrelsen presentera si= förslag @ll verksamhetsberä=else och bokslut för 
2021.  

Vår verksamhetsidé, vision och värdegrund (Respek&ulla, Delak+ga och Ansvarstagande) är 
de grundläggande styrdokument som anger den av medlemmarna beslutade inriktningen för 
vår verksamhet (se Utvecklingsplan 2020 – 2024). De förslag som styrelsen här presenterar 
för höstmötet har sin grund i en fortsa= ambi@on a= vara en av södra Sveriges mest 
a=rak@va gol,lubbar för såväl medlemmar som gäster. För a= kunna erbjuda bästa möjliga 
totalupplevelse av vår gol,lubb så förutsä=s a= vi fortsä=er utveckla verksamheten vad 
gäller kvalitén på våra banor och träningsanläggningar, vår klubbverksamhet med 
golWävlingar och andra arrangemang, servicen @ll våra medlemmar och gäster samt vår 
uppska=ade restaurangverksamhet.  

Enligt @digare praxis kommer styrelsen a= under 2022, @llsammans med våra kommi=éer 
och medarbetare, arbeta fram e= förslag på reviderad Utvecklingsplan för 2023 – 2027. 

Nedan följer styrelsens och kommi=éernas förslag @ll verksamhetsplan för 2022. Inledningen 
i verksamhetsplanen följer de rubriker som återfinns i Utvecklingsplanen. Styrelsens förslag 
@ll budget för 2022, med budgetkommentar, följer däreWer. 

Våra gol@anor 

Under 2022 planeras fortsa= arbete med a= förbä=ra våra bunkersystem på både Lilla Vik 
och Djupadal. Det gäller såväl dränering som sandkvalitet. En del nya bunkrar och tees 
kommer a= byggas. Vissa avsni= av vägarna ute på Djupadal, i synnerhet branta backar, 
kommer a= beläggas med ny= material. Den stora satsningen blir 2022 a= bygga ut 
beva=ningssystemet med början på Djupadal. E= arbete som förhoppningsvis kan starta 
redan hösten 2021 och bidra @ll bä=re finish runt våra greener. En skötselplan för fruk=räden 
på Lilla Vik och Djupadal ska tas fram, och nyplanteringar ska göras. Vi ämnar även öka 
kvalitén på våra banor genom a= anlägga nya serviceplatser för bänkar, bolltvä=ar och 
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papperskorgar samt a= vi skaffar nya toale=er. 

Planerna är a= under året förbä=ra skyltningen på våra banor, i synnerhet på Lilla Vik.  

Se vidare Bankommi=éns förslag @ll Verksamhetsplan. 

Klubblivet 

Klubb- och Medlemskommi=én fortsä=er även 2022 fortsä=a med si= arbete med a= 
organisera och inbjuda @ll olika former av trivselskapande ak@viteter. Det handlar bland 
annat om klubbhuskvällar, golfresa och en välgörenhetstävling. Kommi=én kommer också a= 
fortsä=a si= vik@ga arbete med a= försöka engagera fler kvinnor i klubbens verksamhet. 

Den verksamhet som Damkommi=én och Herrkommi=én bedriver, och som i så stor 
utsträckning gagnar klubbkänslan och delak@gheten i klubben, kommer naturligtvis fortsä=a. 
Respek@ve onsdagsgolf är hörnsten i bägge kommi=éernas arbete. 

Över lag är det vik@gt a= vi fortsä=er a= på bästa sä= ta hand om och inkludera våra nya 
medlemmar, såväl nybörjare som erfarna golfare, i klubbgemenskapen. 

Läs mer i Klubb- och medlemskommi=éns, Damkommi=éns och Herrkommi=éns 
verksamhetsplaner nedan. 

ÅrsavgiCer  

Styrelsen föreslår a= nuvarande medlemskategorier behålls under kommande år. De 
förändringar som genomfördes inför 2021 behöver prövas under y=erligare e= år. Vi föreslår 
vidare en höjning av årsavgiWen för hel@dsmedlemmar med 200 kr. En höjning som 
motsvarar förväntade kostnadsökningar och höjt konsumentprisindex. Övriga senioravgiWer 
justeras på motsvarande sä=. För övriga medlemskategorier föreslås ingen höjning. 

Styrelsen föreslår vidare a= e= tak på 1 800 medlemmar införs för kategorin 
hel@dsmedlemmar. Som framgår av styrelsens svar på mo@onerna om särskild 
medlemsavgiW för medlemmar boenden i andelsfas@gheter så @llstyrker vi inte det. Redan 
förra året annonserade vi a= denna förmån inte bör fortsä=a. Se nedan styrelsens y=rande 
över mo@onen. 
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Av sammanställningen nedan framgår styrelsens förslag i sin helhet gällande årsavgiWer för 
2022. 

Medlemskap   Årsavgi0   

Hel@dsmedlem (max 1 800) 7 500   

Vardagsmedlem (max 100) 6 400 

Lågsäsongsmedlem (max 100) 5 200 

+ 85 år   1 200 

Padel- och korthålsmedlem 1 300 

Nybörjarmedlem senior år 1-3 4 200 – 5 800  

(ingår lek@oner mm under 1 – 3 år) 

Studerande 22 – 30 år  3 400 

Junior 18 – 21  2 750 

Junior 13 – 17 år  1 800 

Kna=ar   500 

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, a= de medlemmar som deltar i någon av 
klubbens städdagar under året kompenseras med 200 kr insa=a på medlemskortet för 
konsum@on i våra restauranger. 

Spelet och idroFen 

Damkommi=én, Herrkommi=én, Junior- och elitkommi=én samt Tävlingskommi=én kommer 
fortsä=a a= arbeta intensivt för a= utveckla vår golfverksamhet och engagera fler 
medlemmar i alla åldrar i våra ak@viteter. De=a kommer i stor utsträckning ske @llsammans 
med vår samarbetspartner Wistrand Golf. 

Under 2022 ska vi fortsä=a a= ta vara på de fantas@ska möjligheter @ll rekrea@on och 
umgänge som golfen erbjudit under coronapandemin. Vi möter det ökande golfintresset 
med bä=re träningsmöjligheter, bland annat genom a= sluNöra bygget av en golfstudio på 
Djupadal och förbä=ra våra drivingranger på bägge banorna. Studion finansieras @ll stor del 
av bidrag från Allmänna arvsfonden. 

 Vi har e= antal lovande juniorer i klubben och vi kommer a= fortsä=a satsningen på både 
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bredd och elit inom juniorverksamheten. För a= möta eWerfrågan från våra medlemmar a= 
delta i ÖsGKs egna tävlingar kommer vi a= erbjuda många olika tävlingar i skiWande former 
under året. 

Vi jobbar med a= förädla golfveckan och KM så a= de blir @llfälle för samvaro och fest.  

Läs mer om de=a i respek@ve kommi=és plan nedan. 

Vårt gästerbjudande 

Satsningen på vår framgångsrika restaurangverksamhet kommer a= fortsä=a och 
vidareutvecklas. För a= kunna möta det stora intresset av golfpaket och skapa en garan@ för 
boendemöjligheter behöver vi gå vidare med planerna på a= etablera fler 
överna=ningsmöjligheter i egen regi på Lilla Vik. Sam@digt ska vi fortsä=a a= @llsammans 
med andra aktörer på Österlen erbjuda boende för gästspel på våra banor.  

Våra greenfeegäster är en stor och vik@g inkomstkälla för gol,lubben. A= på bästa sä= ta 
emot dessa och erbjuda god service, god mat och dryck, men framför allt välskö=a banor har 
också fortsä=ningsvis hög prioritet. Styrelsen föreslår en höjning av greenfeen för kommande 
år med motsvarande höjning av konsumentprisindex.  

Våra samarbetspartners 

Vårt mycket uppska=ade samarbete med Wistrand Golf fortsä=er och utvecklas under det 
kommande året. Andra vik@ga samarbetspartners för gol,lubben som vi fortsä=er vårt 
arbete @llsammans med är @ll exempel Sparbanken Syd, Ingelsta Kalkon, Lilla Viks 
bostadsrä=sförening Astrakan, Simrishamns kommun, skolor m.fl. och andra gol,lubbar med 
liknande förutsä=ningar som ÖsGK. Under året kommer vi a= arbeta för a= a=rahera fler 
sponsorer och skapa e= nätverk för dessa organisa@oner och företag. 

Våra fasIgheter 

Under början på 2022 kommer den studio som projekterats, och som klubben erhållit ca 1,4 
mkr från Allmänna arvsfonden för a= uppföras vid drivingrangen på Djupadal.  

Fas@ghetskommi=én planerar a= under året asfaltera fler ytor runt klubbhuset på Djupadal 
och möjliggöra för fler parkeringsplatser på såväl Djupadal som Lilla Vik.  

Under 2022 kommer utemiljön runt klubbhuset a= utvecklas. 

Läs mer i Fas@ghetskommi=éns förslag nedan. 
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Djupadalsprojektet 

Styrelsens uppdrag a= ta fram en detaljplan för Vik 4:1 fortsä=er. Några av de 
undersökningar som åligger klubben i samband med detaljplaneprocessen återstår och 
planeras a= genomföras under 2022. ForNarande gäller Länsstyrelsens beslut a= inga 
detaljplaner i området kommer a= godkännas innan Simrishamns kommun byggt ut VA-
nätet. 

Miljöarbetet 

ÖsGK fortsä=er si= framgångsrika och uppska=ade miljöarbete. Vi arbetar för a= få en 
miljövänlig lösning på plats för avfallshantering på bägge banorna. En vik@g del av klubbens 
miljöarbete kommer vara a= bevara, skydda och utveckla vår natur @ll förmån för den 
biologiska mångfalden. Läs mer om de=a i Miljökommi=éns verksamhetsplan nedan. 

Våra medarbetare 

Kansliet förstärks med en medarbetare som kommer ha si= huvudsakliga ansvarsområde 
inom den ekonomiska administra@onen. Det kommer ske flertalet utbildningar inom alla 
delar av organisa@onen. Banpersonalen ska gå en första utbildning med SGA i februari. 
Kökspersonalen ska utbildas i början av året för a= minimera vårt matsvinn. Under året 
kommer vi även a= arbeta intensivt med a= op@mera arbetsmiljön för alla anställda. Både 
utbildning och arbetsmiljö för personalen är vik@ga aspekter för a= i slutändan upplevelsen 
för både medlem och gäst ska bli så bra som möjligt. 

Till klubbchefens förfogande kommer också finnas den grupp av medlemmar som på frivillig 
basis bidrar med en mycket värdefull insats, då de varje @sdag arbetar med 
utvecklingsprojekt på våra banor och fas@gheter. 

Djupadal den 21 oktober 2021 

För styrelsen 

Claes Trollestad, ordförande Österlens Gol,lubb 

KommiFéernas förslag Ill verksamhetsplan 
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BankommiFén  

Uppdrag 

BK uppdrag är a= @ll styrelsen föreslå förbä=ringsåtgärder på våra banor och 
träningsområden plus a= ta fram en banutvecklingsplanen och en investeringsplan (5 år). 
BK har vidare a= @ll klubb- och banchef komma med förslag på åtgärder vad gäller de 
befintliga skötselplanerna av anläggningarna. 
BK utarbetar årligen förslag @ll verksamhetsplan med budget @llsammans med klubb- och 
banchef och förslag @ll verksamhetsberä=else. 
BK gör en årlig genomgång av de beslutade åtgärderna i banutvecklings- och 
investeringsplaner.  
Utvecklingen av klubbens bananläggningar fortskrider i allt väsentligt eWer de riktlinjer och 
ambi@oner som kommunicerats @digare (Banutvecklingsplan, våren 2012; Lång@dsplaner 
2012-16, 2017-21, 2020-24). Förändringsförslag ska beakta spelbarhet, skötsel, skönhet och 
säkerhet. 

Mål 

A= våra golmanor ska hålla en mycket hög kvalitet under en stor del av året 

A= våra banors spelytor och este@ska kvaliteter ständigt förbä=ras 

A= spelet på våra banor ska flyta smidigt utan obefogade hinder eller svårigheter 

A= bra möjligheter @ll träning kan erbjudas på områden av hög kvalitet 

A= våra banor ska erbjuda alla spelare utmanande och behaglig upplevelse 

A= samverka med miljökommi=én avseende skötsel av oklippta ytor 

Nedan sammanfa=as e= antal av de vik@gare förändringarna som förordas av bankommi=én, 
utöver sedvanlig och vardaglig skötsel innefa=ande klippning, hålpipning, dressning, 
bunkerkra=ning etc.  
Dessa arbeten har kostnadsberäknats och ligger @ll grund för kommi=éns budgetäskande. 
Åtgärderna har kategoriserats an@ngen som investeringar eller renoveringar.  

Renoveringar 

Driving Range. 
Den ökade spelfrekvens vi har haW de senaste åren har inte bara sli@t på banan utan även på 
våra drivingranger. De är nu så nedgångna a= de är i stort behov av en rejäl renovering.  
Dammar 
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Dammarna är i stort behov av a= renoveras både ur miljö- och spelsynpunkt både på Lilla Vik 
men framför allt på Djupadal. De kommer a= grävas ur för a= få bort buskar i kanterna och 
en del av växligheten i dammarna plus a= frilägga de olika dammluckorna och a= skapa mer 
va=enspegel. 
 
Bunkrar på Lilla Vik. 
Under e= antal år har bunkersanden varit uppe @ll diskussion framför allt på Lilla Vik.  
En plan för byte @ll en annan typ av bunkersand håller på a= tas fram. De tre bunkrarna vid 
övningsområdet på Lilla Vik kommer a= ha tre olika typer av bunkersand. De=a för a= 
prak@skt utvärdera avseende spelbarhet, skötsel och dräneringsegenskaper. Förhoppningen 
är a= under hösten 2022 börja utbyte @ll den sand som har få= bästa responsen. 
I samband med utbytet kommer bunkrarna a= renoveras så a= de bl.a. får mer hållbara 
kanter och bä=re dränering. 

Tee 
Tee 44 på hål 17 på Lilla Vik fly=as så a= den kommer i linje med övriga tees. 
Tee 42 på Djupadal kommer succesivt a= anläggas eWer a= vår banarkitekt se= över tänkta 
placeringar.  

 
Investeringar 2022 

BevaFning på Djupadal. 
En åtgärdsplan har upprä=ats för en utökning av beva=ningen på de ytor som har haW svårt 
a= etablera @llräckligt med gräsyta. Med en början med greenområdena på Djupadal nu i 
höst, ingår i investeringsbudget 2021. 
Nästa steg är en uppgradering av styrsystemet och en extra pumpsta@on för a= hjälpa @ll a= 
öka trycket @ll de högre belägna hålen plus a= @dszonen för beva=ningen kan minskas.  
Några fairways har en beva=ning som ej täcker hela ytan, sprinklers är placerade mi= i 
fairway. Med e= byte @ll e= 2-radigt system, som har två rader av sprinklers ger en 
effek@vare beva=ning och dessutan e= mindre u=ag. 
Arbetet är tänkt a= sluNöras redan under våren 2022. 
Målsä=ningen är a= under 2023 även ta hand om torra ytor på Lilla Vik. 
Det finns en uppsida a= börja på Djupadal då vissa delar som byts ut kan sedan användas på 
Lilla Vik.  

Utveckling av golRål på Lilla Vik och Djupadal. 
I bl.a. de enkätsvar vi får ser vi a= medlemmar och gäster har synpunkter på vissa hål. 
Det finns några golqål som vi anser a= vi behöver få en professionell bedömning av. 
Exempelvis hål 15 och 17 Djupadal och hål 14 och 16 på Lilla Vik. De=a är en början @ll en 
åtgärdsplan och görs av vår nya banarkitekt Chris@an Lundin (han har bl.a. ritat Österåker 
@llsammans Henrik Stenson).  
Med bistånd av vår nya banarkitekt kommer vi a= plantera nya träd och bygga en eller flera 
nya fairwaybunkrar. Det diskuteras även en eventuell fly= av tee 58 och 56 på hål 14 på Lilla 
Vik av säkerhetsskäl. 
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Vidare skall vi @llsammans se över våra bunkrar och bestämma e= formspråk för dessa på 
Djupadal. 

Gång- och gol@ilvägar på Djupadal 
En permanent beläggning av gångvägar i backar på hål 13, 17 och 18 är tänkt a= genomförs 
för a= förhindra a= de strömmar sönder vid regnväder. 
 
Ledamöter 

Mats Hagberg ordf., styrelsens representant, Gunnar Mueller, Chris@ne Yngvesson-Truedsson, 
Margaretha Trollestad, Carl-Magnus Andersson, Johan Längerberg, banchef, adj., Mikael 
Törngren, klubbchef, adj. 

DamkommiFén 

Uppdrag 

Damkommi=éns uppdrag är a= stärka klubbgemenskapen mellan damerna genom a= 
organisera och uppmuntra gemensamt spel, tävlande och träning. Damkommi=éns uppdrag 
är också a= s@mulera @ll a= damerna höjer sin spelstandard. 

Mål 

A= erbjuda e= varierat program för tävlings- och sällskapsgolf. 

A= ÖsGK:s damer deltar i seriespel på olika nivåer. 

A= s@mulera damerna @ll spel på andra banor. 

A= erbjuda särskild träning @ll våra damer, som komplement @ll klubbens övriga träning. 

A= klubbens damer, oberoende av erfarenhet och handicap, ska känna sig inbjudna och 
välkomna a= delta i Damkommi=éns ak@viteter. 

AkIviteter 

En dag i veckan, hela året, organisera tävling och/eller sällskapsgolf, (onsdag eller torsdag). 

Från mi=en av maj t o m augus@ organisera Tisdagsgolfen, eWermiddag/kväll, 9-hål utan 
tävlan. 



10 Österlens Gol,lubb 2021-11-06 

Anordna e= vårmöte med mannekänguppvisning och informa@on från damkommi=én och 
Wistrand golf om vad som kommer a= hända under året. 

Organisera seriespel; sä=a ihop lag, ordna spel på hemmabanorna och redovisa @ll Skånes 
Golfförbund. 

Hålla igång utbytesverksamheten med andra klubbar. 

Genomföra en gemensam dagsuNlykt @ll annan bana. 

Arrangera Na@onell Damdag: 2022 söndagen den 19 juni. 

Arrangera damdagar @llsammans med Wistrand golf med olika typer av träningsak@viteter, 
lunch och spel. Kan förutom spel på bana och golWräning  även exempelvis vara  
regelgenomgång, mental träning mm. 

Kon@nuerligt kommunicera med klubbens damer via Nyhetsbrev och facebookgruppen: 
Damer Österlens Gol,lubb. 

Ledamöter 
  
Åsa Nordh, ordf. och styrelsens representant, Agneta Swedin-Lindvall, Ane=e Bienen, 
Chris@na Sneitz-Rundqvist, Ingrid Resmark, Lilleba Nilsson 

HerrkommiFén 

Uppdrag 

A= främja klubbens herrar a= delta i olika tävlingar som e= komplement @ll de tävlingar som 
Tävlingskommi=én arrangerar samt a= bidra @ll och stärka klubbkänslan för alla medlemmar. 

Mål 

A= så många som möjligt av klubbens manliga medlemmar över 22 år skall deltaga i den 
sociala samvaron som golf erbjuder och sam@digt erbjuda tävlings/sällskaps-golf under 
trevliga och lä=samma former.  

A= varje spelare skall känna sig välkommen, med eller utan @digare tävlingserfarenhet.  

A= verksamheten skall präglas och utvecklas i enlighet med klubbens värdegrund.  

AkIviteter  
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Herrgolf kommer a= erbjudas varje onsdag under hela verksamhetsåret. Anmälan sker 
genom Min Golf. Vid varje tävlingsdag skall finnas golfvärd/ar som hälsar välkommen och 
hjälper @ll med prak@ska frågor. 
En gång per månad, under perioden april tom oktober, kommer vi a= starta med 
”kanonstart” och eWer spelet äta en gemensam lunch. Vid dessa @llfällen ingår lunch i 
anmälningsavgiWen.  
Seriespelet återupptas 2022. Preliminärt med 10 lag och ca 80 spelare. Gemensam 
träningsdag kommer a= erbjudas våra seriespelare under april innan seriespelet startar.  
Ryder Cup mot Ystad GK med de 6 bästa herrarna i A- respek@ve B-klass från herrgolfens O-o-
M. Genomförs på Österlens GK under hösten (preliminärt i september) 

Österlengolfen med Ystad GK och Tomelilla GK kommer a= utökas a= spelas på klubbarna 
både vår och höst. Vi fortsä=er a= prioritera lagspel framför enskilda presta@oner. SyWet 
med Österlengolfen är trivsel/gemenskap och a= lära känna medlemmar från andra klubbar 
och a= få spela @ll förmånlig greenfee på andra banor. Spelas före seriespelet på våren och 
eWer seriespelets slut på hösten dvs på ”lågsäsong”.  

Ledamöter 

Sven Ehn (ordf. och styrelsens representant), Lennart Sanzén (ansvarig för seriespelet), Pelle 
Undén (resultatuppföljning), Gunnar Hjelmér (ansvarig för herrgolfen), Lars Dahlberg (ansvar 

för golfvärdar), Hans Karlsson och Peter Isell.  

Junior- och elitkommiFén 

Uppdrag 

Kommi=éns uppdrag är a= bidra @ll a= ÖsGK utvecklas som idro=sförening. 
Klubben ska ge unga golfare möjlighet a= träna, spela och tävla under bra och 
trygga förhållanden så a= alla utvecklas posi@vt såväl fysiskt och psykiskt som  
socialt och kulturellt.  

Mål 

A= göra klubben och golfspelet a=rak@vt för ungdomar. 

A= öka antalet juniorer som ska ges möjlighet a= utvecklas i golfspelet. 

A= ge klubbens juniorer goda kunskaper i golWeknik, regler och tradi@on. 
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A= hjälpa juniorer och elitspelare a= tydliggöra sina mål och planer. 

A= i samarbete med tränarna finna och utveckla juniorer @ll fram@da elitspelare. 

A= uppmuntra klubbens elitspelare a= delta i klubbens större tävlingar, na@onellt 

och interna@onellt. 

A= integrera juniorerna i gol,lubbens övriga verksamhet 

AkIviteter 

Vi ska fortsä=a specialsatsningen Golfing Girls och starta Golfing boys. 

Vi ska examinera och fortbilda två nya juniorledare. 

Vi ska utöka kna=arnas antal träningspass med hjälp av juniorledare och pro. 

Vi ska utöka de äldre ungdomarnas antal träningspass med pro. 

Vi ska ha ak@viteter året runt som ska främja regelbundet golfspel, fysträning, 

bra kosthållning samt samvaron spelarna emellan. 

Vi ska arbeta för a= öka intresset av a= delta i miniligan, matchligan, juniorserien, elitseriens 
dam- och herrlag och ak@viteter från skånes golfförbund. 

Vi ska fortsä=a a= stö=a unga och lovande spelare både på Teen Tour 

och Teen Cup, vid enskilda @llfällen även ta med en coach för a= stö=a spelarna.  

Vi ska fortsä=a engagera klubbens elitsatsande spelare. 

Vi ska arbeta för a= få e= dam- och e= herrlag a= representera klubben.  

Vi ska arrangera en egen klubbtävling där intäkterna går @ll juniorverksamheten.  

”Golf för juniorer på Österlens Gol,lubb ska vara kul och utvecklande!                                     

Ledamöter 

Per-Ola Kris@ansson ordf., Birgi=a Forsström styrelsens repr., Andreas Wistrand, Ann 
Wistrand, Roger Åkesson, Jonas Lindqvist, Anneli Schalock,  

Klubb- och medlemskommiFén 

Mål  
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-A= genomföra trivselskapande ak@viteter för medlemmar av alla kategorier och åldrar - A= 
s@mulera @ll klubbverksamhet - A= fortsä=a arbetet med Vision 50/50 - A= i likhet med 
klubbens inriktning ha jämställdhet och mångfald för ögonen i vår verksamhet  

AkIviteter 

-Arrangera klubbhuskvällar med kvalitet en gång i månaden vår och höst - Arrangera en 
klubbresa i gemenskapens tecken i eller utanför Sverige - Sprida kunskap och informa@on om 
Vision 50/50 bland våra medlemmar - Anordna en golWävling med välgörande syWe för a= 
samla in pengar @ll en lokal verksamhet - Ak@vitet med och i samarbete med Wistrand Golf  

Ledamöter 

 Helena Meerits ordf, Hanne Fischer, Solveig Edvardsson, Peter Isell, Vinda Ekström, Anders 
Ledskog, Gunilla Sjöberg, Susann Arvidsson  

TävlingskommiFén 

Inledning 

Tävlingskommi=én har styrelsens uppdrag a= ta fram och genomföra e= tävlingsprogram för 
Österlens Gol,lubb. Verksamheten ska genomföras i linje med klubbens utvecklingsplan och 
värdegrund.  

Tävlingsprogrammet ska erbjuda olika tävlingsformer som a=raherar alla nivåer av spelare 
både medlemmar och gäster från andra klubbar.  

Tävlingarna ska genomföras på e= professionellt sä= så a= spelarna känner sig trygga med 
a= gällande regler följs och a= resultaten blir rä=visande.  

Inom ramen för tävlingskommi=éns ansvar ligger även a= informera och kommunicera om 
våra lokala regler, tävlingsvillkor och gällande handicapsystem. 

Tävlingarna ska genomföras i en trivsam miljö som bidrar @ll a= öka klubbgemenskapen och 
skapar en vilja a= tävla. Samarbete med övriga kommi=éer och restaurangen är vik@g del i 
de=a. 

A= delta i en tävling ska kännas speciellt och skilja sig från en vanlig golfrunda.  
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Vårt uppdrag 

Planera och genomföra säsongens tävlingsprogram. 

Samarbeta med alla inom klubben för a= skapa en helhetsupplevelse kring våra tävlingar. 

Säkerställa a= vi har välutbildade tävlingsledare som är engagerade i si= uppdrag 

Informera om och marknadsföra våra tävlingar  

Informera om golfregler och handicapsystem 

Mål för verksamheten är 

A= det skall märkas a= vi har/genomför en tävling 

A= vi utvecklar golfveckan med y=erligare tävlingar och sponsorer 

A= vi får fler a= börja tävla 

v vi ökar statusen och intresset för KM 

A= vi ökar antalet tävlingsledare och banvärdar med beaktande av målet för jämställdhet 

A= vi ökar nöjdheten kring tävlingsutbud och deltagande i tävlingar 

A= vi genomför minst en na@onell tävling 

A= vi breddar tävlingsprogrammet med minst en matchtävling och en maratongolf 

A= tävlingsverksamheten ska generera e= visst översko= som ska återinvesteras i 
verksamheten.  

AkIviteter för aF nå våra mål 

Genomföra olika typer av tävlingar 

Genomföra en klubbresa utomlands inom ramen för TrivselgolfenUtveckla vår tävlingsvillkor 
så a= de blir tydliga för våra medlemmar 

Utveckla samarbetet med Dam-, Herr-, Klubb- och medlemskommitéen 

Förtäring och social samvaro i samband med tävling 

Ak@vt använda klubbens nyhetsbrev och andra medier för informa@on 

Uppmärksamma pristagare i text och bild 

Vara en självklar samarbetspartner för andra inom klubben 

Benchmarking med andra klubbar 
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Utveckla våra tävlingsledare i samarbete med Wistrand Golf  

Genomföra en tävling för tävlingsledare för a= skapa gemenskap och bibehålla nuvarande 
engagemang.  

Ledamöter 

Chris@na Yngvesson Truedsson, ordf, Margaretha Trollestad regel- och hcp-ansvarig, Annika 
Månsson, Gunnar Mueller, Kjell Pe=ersson, Ann Wistrand, Mikael Törnberg klubbchef, adj. 

MiljökommiFén 

Uppdrag 

Kommi=én ska arbeta fram en långsik@g miljöplan enligt GEO-cer@fieringen 
Miljökommi=en ska ge styrelsen stöd @ll beslut i löpande arbete i miljö- och klimatrelaterade frågor. 

LångsikIg målbild 

Bevara skydda och utveckla vår natur @ll förmån för den biologiska mångfalden 

Förhöja den este@ska upplevelsen och uppnå en mer a=rak@v golfmiljö på Österlens GK  

Uppnå fortsa= GEO-cer@fiering 

Stärka klubbens posi@on, anseende och a=rak@onskraW i samhället. 

Minimera de belastningar som uppstår i samband med skötsel av banan och förbrukning av 
t.ex. el, drivmedel, va=en, kemikalier, transporter och varor samt sophantering. 

Medvetengöra medlemmar och gäster om våra naturvärden och hur alla kan hjälpas åt a= 
bevara miljön. 

Projekt och akIviteter 

1 Bevara, skydda och utveckla vår natur @ll förmån för den biologiska mångfalden  
a) Hålla nere invasiva arter som t.ex. lupiner och harris. 
b) Genomföra inventeringar av flora och fauna  
c) Följa upp och förankra de långsik@ga skötselplanerna med banchef och greenkeepers 
d) Skapa sandblo=or. Underhåll och utvärdera samzonen (kantzon av ängsblommor för 
pollinatörer) på Lilla Vik. Renovera fågelholkar enligt gjord inventering.  Utvärdera placering 
av insektshotell, och underhåll dessa 
e) Genomföra bränning av vissa ruffar där tjockt kvävande gräs tagit över 
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f) Utveckla och förankra skötselplan för alla dammar med banchef och greenkeepers. 
Samordna extra insatser med Frivilliga arbetsgruppen och städdagar.  

2. Ansökan om bidrag för Pollineringsprojekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen). Beviljas 
bidraget står klubben för halva kostnaden som inkluderar eget arbete. 

3. Förhöja den este@ska upplevelsen och uppnå en mer a=rak@v golfmiljö på Österlens GK 
a) Utvärdera fårbetet på Lilla Vik. Djupadal? 
b) Utvärdera uNörda planteringar av buskar 

4. Uppnå fortsa= GEO-cer@fiering 
a) Gå igenom och verkställa kraven för återcer@fiering.  

5. Stärka klubbens posi@on, anseende och a=rak@onskraW i samhället. 
a) Informera internt och externt om våra miljöinsatser 

6. Minimera de belastningar som uppstår i samband med skötsel av banan och förbrukning 
av t.ex. el, drivmedel, va=en, kemikalier, transporter och varor samt sophantering  
a) Minska klubbens konsum@on av el  
b) Informera bä=re om klubbens återvinning av sopor 
c) Inför relevant sopsortering för Djupadals banpersonal.   

7. Medvetandegöra medlemmar och gäster om våra naturvärden och hur alla kan hjälpas åt 
a= bevara miljön 
a) Integrera klubbens personal i miljöarbetet 
b) Arrangera en eller flera temakvällar och/eller fältvandringar 
c) Få in bilder och artbeskrivningar i banguiderna 
d) Rekrytera miljövolontärer 

Uppföljning och utvärdering  

Uppföljning sker löpande och utvärdering vid årets slut.  
När det gäller uppföljning av hur skötselåtgärderna påverkar utvecklingen av flora och 
fauna har referensytor på banorna lagts ut, ytor som inventeras återkommande, i 
@dsintervall av 1-5 år, Metodiken har @digare uNormas i dialog med 
forskningsins@tu@on: SLU eller Lunds Universitet. Vi vill nu undersöka om 
inventeringarna kan göras enklare och genom ideella kraWer i klubben.  

Tidplan  

Tidsmässig prioritering punkterna; 2, 1c, 1f och 6d 

Ledamöter 
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Margareta Hallin, ordförande, Claes Trollestad, styrelsens representant, Hans Karlsson, Lars 
Mar@n Grewin, Lisa Kvarnbäck, Amanda Gyllensten och Göran Björkenström. 

Marknadsrådet 

Uppdrag 

Marknads- och Informa@onsrådet (MIR) ansvarar för rekrytering och kontakt med klubbens 
samarbetspartners/sponsorer. 

MIR har e= delansvar i a= marknadsföra klubben för a= a=rahera greenfeegäster, sälja 
golfpaket, konferenser och företagsgolf @ll våra två banor och restauranger, samt a= 
entusiasmera nya och etablerade golfare a= bli medlemmar i vår gol,lubb. Vidare så 
ansvarar MIR @llsammans med kommi=éerna för den interna och externa informa@onen 
med fokus på medlemmar, gäster, media, grannklubbar, Skånes Golfförbund och Svenska 
Golfförbundet samt kontakterna med Simrishamns Kommun och Region Skåne. 

Mål  

A= skapa posi@va förväntningar, samsyn och lojalitet bland medlemmar genom en 
regelbunden internkommunika@on som präglas av dialog. Den externa informa@onen ska 
framför allt bidra @ll en ökad kunskap och intresse för ÖsGK:s verksamheter. Österlens 
Gol,lubb blir inte den gol,lubb vi önskar utan våra medlemmar, gäster och 
samarbetspartners/sponsorer.  

A= posi@onera Österlens Gol,lubb som en naturlig mötespunkt för företag. 

A= stärka klubbens varumärke. 

AkIviteter  

Marknadsföring, via sociala media, bransch@dningar, riktade utskick och tryckt material. 
Genomföra e= antal träffar för våra reklamköpare. Såsom gruppträningar, golWävlingar och 
vid något @llfälle e= tema som inte är golf. 
Skapa e= team med bl.a. anställda och nuvarande reklamköpare för a= utöka kontaktytorna 
mot presum@va kunder. 
EWersträva B2B vid varje kontakt. 
Kon@nuerliga nyhetsbrev.  
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Fortsä=a a= göra enkäter @ll våra medlemmar, greenfee- och restauranggäster och våra 
golfpaketskunder. 

Ledamöter 
  
Bo Thorson, Magnus Dahlström, Mats Hagberg, styrelsens representant och 
sammankallande, Mikael Törnberg, klubbchef, Ida Hornwall, des@na@onsansvarig. 

FasIghetskommiFén 

MålsäFning 

A= arbeta med förvaltning av gol,lubbens fas@gheter samt inrikta och op@mera dessa för 
verksamhetens bästa. 

Främja utvecklingen av klubben och dess verksamhet 

Op@mera utny=jandet av fas@gheterna se= ur ekonomi, driW och hållbarhetssynpunkt. 

Djupadal 

Genomföra projektering samt byggande av en golfstudio. 
Utveckling av y=re miljö och trivselytor. 

SluNöra parkeringsområdets ombyggnad.  

Utöka parkeringen. 

Fly=a uppställningsytan för husvagnar och husbilar. 

Planera för installa@on av laddsta@oner. 

Målning av klubbhuset. 

Eraform 

Skapa synergieffekter genom a= samla maskin och personalresurser på e= ställe. 
Planera för nya personalrum (Större investering) 
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Skapa uppställning samt körytor, genom asfaltering och väderskydd för maskiner. 

Färdigställande av fasadplåtning på Eraformsbyggnaden. 

Lilla Vik 

När det gäller verkstad/maskinhall föreligger e= stort underhålls- och repara@onsbehov, som 
måste åtgärdas rela@vt omgående. Fasader måste bytas, läckande tak samt 
personalutrymmen åtgärdas. 
Genomföra en renovering eller alterna@vt bygga e= ny= maskinförråd samt golmilsgarage. 

Utökning av parkeringsplatsen 

Planera för installa@on av laddsta@oner. 

Ledamöter 

Sven Brown, ordf, Sven Ehn, Claes Trollestad, Kent Zerath, Anne=e Bienen 

Budget för Österlens Gol:lubb 
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Kommentar prognos 2021 

Prognosen för året pekar mot e= resultat som är betydligt bä=re än budget. Även de=a år 
blev e= speciellt år för klubben med tanke på Coronapandemins effekt. Vi inledde året med 
a= renovera restaurangen på Lilla Vik och lyckades få den driWklar precis lagom för 
säsongens start. Klubben anställde mer personal än @digare och väl var det eWersom 
”säsongen” började @digare än väntat och verkar fortsä=a längre än vad vi är vana vid. 
Restrik@onerna har lä=at allt eWer hand och när vi nu summerar året så är vi @llbaka med 
daglig driW nästan utan några @llfälliga restrik@oner. Ökning i antalet medlemmar och gäster 
har ge= synergier även för restaurangerna som i prognosen bidrar med e= posi@vt resultat. 

Kommentar budget 2022 

Styrelsens budgeNörslag visar e= posi@vt resultat eWer avskrivningar och finansne=o.  

Intäkter 

En generell kommentar är a= vi inte förväntar oss nya pandemirestrik@oner men a= @llflödet 
av nya medlemmar och gäster kommer minska. Förväntat tapp av medlemmar och minskat 
antal gäster bedöms minska restaurangintäkterna.  
Budgeterade medlemsintäkter baseras på en föreslagen höjning av årsavgiWen.  
Budgeterade greenfeeintäkter är lägre än det förväntade uNallet för rekordåret 2021.  
Övriga intäkter utgörs @ll största delen av intäkter för golmilar och vagnsuthyrning samt 
intern fakturering. 
Försäljning restauranger samt logi och golfpaket har budgeterats något lägre än det 
förväntade uNallet för 2021 som en följd av vad som ange=s ovan. 

Kostnader 

Totala budgeterade kostnader för 2022 bedöms i allt väsentligt vara i nivå med prognosen för 
2021 men högre än i budgeten för 2021. Den budgeterade kostnadsökningen 2022 jämfört 
med budget 2021 är i huvudsak relaterad @ll intäktsökningen.  

Vi räknar med a= behöva utöka personalstyrkan inom delar av verksamheten.  

Avskrivningar 

Totala avskrivningar i nivå med vad vi räknar med i prognos för helåret 2021.  
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FinansneFo 

Räntekostnader i nivå med vad vi räknar med i prognos för helåret 2021.  

Kassaflöde 

Det beräknade kassaflödet uppgår @ll cirka -1,6 mkr eWer amorteringar (cirka 1,1 mkr och 
investeringar (cirka 2,8 mkr).  

Slutligt förslag investeringar för 2022
 2022

Beva=ning 1000

Detaljplan Djupadal  150

Studio 600

Asfaltering 
Toale=er på banorna

500 
520

Totalt    2770

RESULTATRÄKNING U]all Prognos Budget  U]all Rambudget  

Belopp i tkr jan/aug jan/dec jan/dec jan/dec jan/dec

2021 2021 2021 2020 2022

Intäkter

ÅrsavgiC 6 952 11 330 10 200 8 791 11 000

Greenfee LV 3 390 3 500 3 200 3 585 2 900

Greenfee DD 2 535 2 700 2 200 2 594 2 400

Greenfee KV 120 135 120 132 130

Greenfee totalt 6 045 6 335 5 520 6 311 5 430

Övriga intäkter 1 489 2 755 400 2 747 2 570

Sponsorer 275 460 300

Padel 391 420 585 410

Försäljning Restauranger 6 732 8 625 6 700 8 052 7 940

Logi och golfpaket 2 254 2 845 1 500 2 350

Summa intäkter 23 863 32 585 25 365 25 901 30 000
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Kostnader

MarknadsföringsakIviteter -66 -76 -100 -34 -100

Tävlings- och kommiFéverksamhet -111 -343 -410 -428 -350

Övriga kostnader -1171 -1 455 -300 -338 -1 500

Varor mm Restaurang/Tap Inn -2 336 -3 300 -2 800 -2 701 -3 300

Entreprenader pro och shop -150 -150 -150 -150 -150

Summa direkta kostnader -3 834 -5 324 -3 760 -3 651 -5 400

Lokal och fasIghetskostnader -1 544 -2 780 -1 900 -2 948 -2 100

Leasing maskiner, bilar -768 -845 -900 -845 -950

Förbrukningsmaterial bana -1 722 -2 465 -1 900 -2 277 -2 100

Kontors- och administraIonskostnader -1 661 -2 100 -2 000 -1 266 -2 000

Div. övriga kostnader restaurang -996 -1 055 -200 -945 -1 000

Summa externa kostnader -6 691 -9 245 -6 900 -8 281 -8 150

Personalkostnader Bana -4 136 -6 300 -6 200 -4 599 -6 200

Personalkostnader Restauranger -3 237 -4 390 -3 300 -1 795 -4 000

Personalkostnader AdministraIon -1 303 -2 300 -2 000 -3 645 -2 825

Personalkostnader FasIgheter       -317 -475 -475 -475

Summa personalkostnader -8 993 -13 465 -11 975 -10 039 -13 500

Summa kostnader -19 518 -28 034 -22 635 -21 971 -27 050

Resultat före avskrivningar 4 345 4 551 2 730 3 930 2 950

Avskrivningar -1055 -1 580 -1 975 -1 836 -1 550

Finansne=o -520 -795 -712 -819 -740

Resultat före ska? 2 770 2 176 43 1 063 660


