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ÖSTERLENS GOLFKLUBB (ÖsGK) är en medlemsägd och ideell idrottsförening som utifrån 

en stabil ekonomi vill erbjuda medlemmar och gäster den bästa möjliga totalupplevelsen av vår 

golfklubb. Det betyder hög kvalitet på golfbanorna, träningsområden, padelbanor, klubbhus, 

restauranger, boenden, pro-verksamhet och naturligtvis ett positivt bemötande. Vår vision är 

att vara en av södra Sveriges mest attraktiva golfklubbar för såväl medlemmar 

som gäster. Det kräver att vi hela tiden strävar efter successiva förbättringar på alla områden. 

Det som ska utmärka oss i vårt arbete är ÖsGKs värdegrund. Våra värdeord är: 

Delaktiga, Respektfulla och Ansvarstagande. Det är den inställning som vi vill ska genomsyra 

vårt klubbliv, våra medarbetare och hur våra gäster upplever att de bemöts. 

Som ideell förening är det nödvändigt att vi har ett öppet och inbjudande klimat så att våra 

medlemmar upplever sig delaktiga och ansvariga för sin golfklubbs utveckling. Ett viktigt arbete 

de närmsta åren är satsningen på att engagera fler kvinnor och ungdomar i golfen och klubbens 

verksamhet. För att rekrytera nya medlemmar, och behålla dem vi har, måste vi tillsammans 

göra vår golfklubb till en attraktiv mötesplats för motion, idrott och social gemenskap1.
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1 Utvecklingsplanen har till syfte att skapa långsiktighet och stabilitet i klubbens utvecklingsarbete. Varje år 

konkretiseras utvecklingsplanen ytterligare i den verksamhetsplan och budget som höstmötet fastställer. 

Notera att de listade åtgärderna som föreslås i Utvecklingsplanen inte är inbördes prioriterade.

VÅRA GOLFBANOR

Vi har på senare år kunnat glädja oss åt allt bättre 

omdömen om våra banor i medlems- och gästenkäter. 

Vi vill att våra banor rankas högt i de återkommande 

banutvärderingar som publiceras.

Ledorden för banutvecklingen: skönhet, skötsel, 

säkerhet och spelbarhet, skall kontinuerligt beaktas i 

vårt löpande förbättringsarbete2. De förändringar som 

genomförs skall vara motiverade ur ett medelgolfarper-

spektiv och respektera vår unika flora och fauna. Det är 

av central betydelse för våra möjligheter att attrahera 

medlemmar och gäster att vi kontinuerligt utvecklar 

våra banor och tränings-områden.

Djupadalsbanan har efter de senaste årens förän-

dringar fått allt bättre omdömen av såväl amatörer 

som tourspelare. Banan omtalas som en av de bästa 

och vackraste i södra Sverige.

•	 Ett	antal	gång-	och	körvägar	etableras	eller		 	

 renoveras. 

•	 Ett	fåtal	nya	tees	kommer	att	anläggas.	

•	 Arbetet	med	att	renovera	både	green-	och	fair-	 	

 waybunkrar fortsätter.

•	 Ytor	som	tenderar	att	torka	ut	och	som	ännu		 	

 inte återetablerats väl efter tidigare ombygg-  

 nationer bearbetas.

•	 Några	greenområden	kommer	att	renoveras	i		 	

 mån av resurser. 

Lilla Vik och Korta Vik uppskattas för sin 

spelkvalitet och skönhet.

•	 På	Lilla	Vik	prioriteras	att	bearbeta	de	ytor	som		

 tenderar att torka ut och att minimera fågel-  

 skadorna på fairways. 

•	 Tees	renoveras	efter	hand	för	att	kunna	present-	 	

 era planare och mindre slitna ytor och likvärdig   

 standard för alla tee-alternativen. 

•	 Sjuka	träd	och	träd	som	vuxit	sig	för	stora		 	

	 beskärs	eller	tas	bort.	På	sikt	ersätts	successivt		 	

 äppelträden på hål nio.

•	 Arbetet	med	att	öka	säkerheten	vid	hålen	

 13 - 17 fortsätter.

•	 Ett	antal	gång-	och	körvägar	renoveras.	

•	 En	handlingsplan	upprättas	för	hur	green-

 områdena vid hål 7 och ev. hål 13 skall kunna 

 flyttas om stranderosionen förvärras.

3

 2 ÖsKGs Banutvecklingsplan ger en mer utförlig beskrivning 

av hur vi ser på våra golfbanors fortsatta utveckling och de 

olika åtgärder som planeras de kommande åren.



KLUBBLIVET

Österlens Golfklubb är en medlemsklubb som vill 

utveckla klubbkänslan och gemenskapen mellan alla 

ålderskategorier. Vi vill genom golfen skapa möten 

mellan människor, bygga nya relationer och bidra 

till ökad integration. Vi vill skapa ett sammanhang 

som inbjuder till deltagande och engagemang. Vi vill 

att våra medlemmar skall känna sig stolta över våra 

golfbanor och vår golfklubb.

ÖsGK har en aktiv medlemsvård och positiv 

medlemsutveckling.

•	 Index	för	nöjdhet	bland	medlemmarna	i	ÖsGK	

	 ligger	över	75	i	NPS	3.

•	 De	värdefulla	ideella	insatserna	från	klubbens		 	

 medlemmar i arbetsgrupper och kommittéer 

 stimuleras i ökad utsträckning.

•	 Nya	medlemmar	tas	emot	på	ett	positivt	sätt	och		

 välkomnas att engagera sig i kommittéer och 

 tävlingsverksamhet samt bjudas in i olika golfgäng. 

•	 Klubbens	75-årsjubileum	2020	firas	med	olika		 	

 evenemang för medlemmarna och särskilt 

 inbjudna gäster.   

•	 Vi	fortsätter	arbetet	med	att	öka	antalet	kvinnor	i		

 klubben och öka deras engagemang.

•	 Familjeanpassade	aktiviteter	arrangeras	i	större		

 utsträckning.

•	 Våra	restauranger	har	en	attraktiv	prisnivå	för			

 medlemmar och inbjuder till trivsam samvaro.

•	 Klubbens	information	till,	och	kommunikation		

 med medlemmarna, utvärderas regelbundet och 

 nya sätt prövas. 

•	 Vi	använder	sociala	medier	för	ökad	synlighet,			

 för information om vad som händer på klubben 

 och för att underlätta för medlemmar att hitta   

 spelkamrater.

•	 Det	startpaket	som	tagits	fram	med	Wistrand		 	

 Golf, som innefattande träning, spel och 

 medlemskap utvecklas vidare.

•	 Återkommande	”Prova-på-golf”	kampanjer	och		

 liknande för padel riktas bl.a. mot nyinflyttade 

 och barnfamiljer.

•	 Medlemmarna	bjuds	regelbundet	in	till	stimu-	 	

 lerande klubbhusträffar och andra evenemang.

ÖsGK har ett attraktivt utbud av medlemskap.  

•	 Formerna	för	medlemskap	i	klubben	anpassas	till		

 golfarens önskemål med syfte att öka klubbens   

 totala medlemsantal och intäkter.

•	 Medlemskap	för	padelspel	i	kombination	med		 	

 spel på Korta Vik erbjuds.

3 Net Promotor Score (NPS/Ambassadörspoäng) är ett 

nyckeltal som används i kundundersökningar och utgör 

ett mått på kundlojalitet.

SPELET OCH IDROTTEN

Utvecklingen av klubbens idrottsliga sida är en viktig 

del av ÖsGKs verksamhet. Förbättrad spelförmåga för 

alla golfare, oavsett spelhandicap, bidrar till ökad spel-

glädje och ett ökat engagemang för spelet och klubben. 

ÖsGK erbjuder träningsmöjligheter och instruktörs-

verksamhet året runt så att alla medlemmar kan 

utveckla sitt golfspel. 

•	 Våra	övningsområden	utformas	för	att	stimulera		

 kvaliteten i träningen.

•	 Säkerheten	på	våra	driving	ranger	ökas	genom			

 information och skyddsåtgärder.  

•	 En	studio	för	inomhusträning	skapas	när	ekonomiska		

 möjligheter ges.

•	 Träningsmöjligheter	i	klubbhuset	under	lågsäsong		

	 utvecklas	i	samarbete	med	Wistrand	Golf.

•	 Belysning	av	övningsområden	eller	Korta	Vik		 	

 övervägs.  

ÖsGK erbjuder en tydlig, prisvärd och enkel väg in 

i golfen.

•	 Faddersystemet	fortsätter	att	utvecklas	i	både		 	

 omfattning och kvalitet så att nya medlemmar tas  

 om hand på bästa sätt.

•	 Kontinuerlig	träning	erbjuds	klubbens	nybörjare.

ÖsGK har en tävlingsverksamhet i alla ålder-

sklasser, bland såväl elit som motionsgolfare, som 

leder till att fler medlemmar engageras. 

•	 Tävlingsverksamheten	utvecklas	så	att	fler	kan	delta.

•	 En	bred	och	stor	tävling	med	fest	genomförs	under		

 högsäsong varje år.

•	 Återkommande	klubbmatcher	i	olika	hcp-klasser		

 mot grannklubbar genomförs.

•	 Deltagande	i	seriespelets	olika	åldersklasser		 	

 utvecklas och ges ökad status.

•	 Varje	år	ansöks	om	att	få	arrangera	nationella	och		

 internationella tourtävlingar på junior- och senior 

 nivå.

•	 Informationen	till	medlemmarna	om	klubbens			

 tävlingsverksamhet, såväl före som efter tävling- 

 ens genomförande, utvecklas.

ÖsGK utvecklar sitt stöd till juniorverksamheten 

och till klubbens elitspelare i deras idrottsliga 

utveckling. 

•	 Vi	ökar	antalet	juniorer	i	helårsträning.

•	 Särskilda	juniortävlingar	genomförs	som	skapar		

 ökat intresse för vår juniorverksamhet.

ÖsGK erbjuder andra aktiviteter som komplement 

till golfen.

•	 Våra	padelbanor,	pool	och	boulebana	utnyttjas	i		

 hög utsträckning av medlemmar och gäster.

•	 Anslutning	till	vandringsleder,	lekplats	och	

	 utegym	skapas	när	resurser	finns.

•	 Golfanpassad	träning	etableras	i	samarbete	med		

 gym- och yogainstruktörer.
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VÅRT GÄSTERBJUDANDE 

ÖsGK har genom sitt unika läge på Österlen förmånen 

att	ta	emot	många	gäster.	Med	förvärvet	av	restaurang-

rörelsen och fastigheten på Lilla Vik skapas nu helt nya 

förutsättningar för att attrahera både närboende och 

långväga	gäster	till	vår	klubb.	Med	investeringen	i	padel-

banorna har vi också möjligheten att attrahera helt nya 

målgrupper. 

ÖsGK är en av södra Sveriges starkaste golfdestina-

tioner som tar emot ett ökat antal gäster varje år. 

ÖsGK är en naturlig mötesplats för lokala företag 

och erbjuder attraktiva företagspaket. 

•	 Attraktiva	paketlösningar	med	golf,	fritidsaktiviteter,		

 konferens, boende och mat erbjuds.

•	 Erbjudanden	skapas	för	att	förlänga	vår-	och	höst-

 säsongen på våra anläggningar.

•	 Riktad	annonsering	i	press	och	via	sociala	medier		

 genomförs.

•	 Våra	anläggningar	marknadsförs	som	en	utmärkt		

 plats för golfskolor från andra klubbar.

•	 Konferenspaketen	utvecklas	och	marknadsförs	

 ytterligare.

•	 Samarbetet	med	Skåneleden	och	cykelorganisationer		

 utvecklas för att attrahera vandrare och cyklister till  

 ÖsGK.

•	 Gästundersökningar	genomförs,	där	målet	är	att	ligga		

 på en kontinuerligt hög nivå.

•	 Varumärket	och	ett	diversif	ierat	koncept	för	restaurang-	

 erna på Lilla Vik och Djupadal tydliggörs.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS 

ÖsGK har som bygdens största idrottsförening en viktig 

och aktiv roll att fylla. 

ÖsGK driver en professionell verksamhet med 

konstruktiva samarbeten till förmån för vår klubb 

och idrotten. 

•	 Det	nära	samarbetet	med	Wistrand	Golf	vårdas	och		

 utvecklas.

•	 Samarbetet	med	Simrishamns	kommun	förstärks.

•	 Spännande	idrottsupplevelser	erbjuds	till	ungdomar	i		

 närliggande skolor.

•	 Samarbete	utvecklas	med	ledande	golfklubbar	med		

 likartad struktur och liknande förutsättningar.

•	 Samarbete	etableras	med	företag	och	verksamheter		

 där ömsesidig nytta kan skapas. 

•	 Samarbetet	förstärks	med	brf	Astrakan	på	Lilla	Vik.

VÅRA FASTIGHETER 

Golfklubbens fastigheter utvecklas för att stödja klubben 

och verksamheten på bästa sätt. Klubbhuset på Djupadal 

och restaurangen på Lilla Vik är naturliga och väl 

fungerande nav för klubbens verksamhet. 

ÖsGKs byggnader är i gott skick med optimerad 

funktionalitet och flexibilitet.

•	 Ur	ekonomisk	och	hållbarhetssynpunkt	optimeras		

 utnyttjandet av fastigheterna. 

•	 Möjligheten	att	samla	maskiner	och	banpersonal	på		

 Djupadal undersöks.

•	 Uppställnings-	och	körytor	vid	maskinhallen	på		

 Djupadal asfalteras och väderskydd byggs för maskiner.

•	 För	att	minska	energikostnaderna	installeras	solceller		

 på någon av våra fastigheter.

Klubbhuset och klubbhusområdet är välkomnande, 

funktionellt och trivsamt.

•	 Planerade	åtgärder	interiört	och	exteriört	för	att	öka		

 klubbhusets funktion och attraktion fullföljs.

•	 Asfaltering	av	körytor	genomförs.

•	 Möjligheterna	att	bygga	en	golfstudio	på	Djupadal		

	 undersöks	och	medel	söks	externt.

 

Fler boendemöjligheter på Lilla Vik 

•	 Möjligheterna	till	avstyckning	av	tomtmark	på		

 Lilla Vik undersöks i syfte att skapa fler möjligheter  

 till boende. 

•	 Byggnader	och	utemiljö	upprustas	successivt.

DJUPADALSPROJEKTET

ÖsGK	arbetar	för	att	utveckla	fastigheten	Viks	fiskeläge	

4:1 (tomten norr om klubbhuset och driving rangen på 

Djupadal) till ett område för boende. Detaljplanen ska 

innehålla möjlighet att bygga både hotell, med inriktning 

på hälsa och idrott, och olika slags fritids- och permanent-

boenden. 

Styrelsen, tillsammans med Simrishamns kommun, 

arbetar fram en detaljplan för fastigheten. Detta både 

för fortsatt inflytande över hur marken kommer att 

användas, så att detta på bästa sätt gynnar ÖsGKs 

fortsatta utveckling, och för att öka värdet på marken 

genom den förädling av fastigheten som detaljplanen 

medför. 

•	 En	detaljplan	beslutas	senast	2023.

•	 Klubben	söker	entreprenör/entreprenörer	som	vill		

 köpa och projektera fastigheten på ett sätt som stämmer  

 överens med ÖsGKs intressen.

•	 Vid	försäljning	används	resurserna	till	att	dels	minska		

 klubbens skuldsättning och dels utveckling av våra  

 golfanläggningar. 
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ÖSTERLENS GOLFKLUBB LILLA VIK | DJUPADAL

Williams Väg 20, 272 95 Simrishamn. Tel 0414 41 25 50 | www.osterlensgk.com

Tänkbara investeringar för 2020-2024        

          tkr under perioden 2020 2021 2022 2023 2024

Maskiner * 4100 900 800 800 800 800

Banorna/rangerna 1000 200 200 200 200 200

Detaljplan Djupadal 450 150 150 150 – _

Studio 400 – 400 – – –

Asfaltering* 500 500 – – – –

Solpaneler 500 500 – – – –

Överlåtelse Djupadal 300 – – 300 – –

Fastigheter allmänt 1200 – – 200 500 500

Restaurangerna 400 100 100 – 100 100

 8850 2350 1650 1650 1600 1600

Styrelsen avser att leasa maskiner under perioden och kostnaden för detta redovisas i resultatbudgeten.  

Styrelsen	har	träffat	ett	avtal	med	en	entreprenör	på	asfalt	som	låter	klubben	delbetala	kostnaden	på	500	tkr	på	fem	år.  

MILJÖARBETET

Våra golfbanor ligger i en miljö som omfattar stora kultur- 

och	naturvärden.	På	våra	kustnära	sandmarker	finns	

goda förutsättningar för en rik flora och fauna. 

Miljöarbetet	på	ÖsGK	håller	hög	internationell	standard	

och ökar klubbens attraktionsvärde och positionerar 

ÖsGK som en medveten och ansvarskännande miljö- 

och samhällsaktör. 

•	 Ett	kontinuerligt	arbete	bedrivs	för	att	bevara	och		

 utveckla den biologiska mångfalden och förhöja den  

 estetiska upplevelsen. 

•	 ÖsGKs	GEO-certifiering	följs	upp	på	ett	strukturerat		

	 sätt	så	att	en	re-certifiering	sker.

•	 Arbetet	med	skötselplanerna,	inklusive	nyplantering		

	 och	borttagande	av	oönskad	växtlighet,	fortsätter.

•	 Utvärdering	och	utveckling	sker	av	det	påbörjade		

 arbetet med sortering och återvinning av sopor.

•	 Förutsättningarna	för	solceller	och	fler	eldrivna		

 arbetsfordon undersöks.

•	 För	att	öka	förståelsen	och	engagemanget	för	våra		

	 naturvärden	arrangeras	t.ex.	temakvällar,	miljögolf		

 och fältvandringar.

VÅRA MEDARBETARE

ÖsGKs anställda medarbetare är grundläggande för klubbens 

verksamhet. ÖsGK ska ha kompetenta medarbetare som är 

stolta över sitt arbete och bemöter medlemmar och gäster 

på ett professionellt sätt. 

ÖsGKs anställda medarbetare omfattar klubbens 

grundläggande värderingar och ÖsGKs utveckling-

splan, samt utvecklas individuellt i enlighet med 

årliga medarbetarsamtal.

•	 Individuella	utvecklingsplaner	görs	för	varje	anställd		

 medarbetare på ÖsGK.

•	 En	plan	tas	fram	för	klubbens	framtida	personalbehov		

 vad gäller såväl bana, restaurang och kansli.

•	 Ett	utvecklingsarbete	med	inriktning	på	effektivisering	

 och digitalisering med nya verktyg för arbetsledning,  

	 bokning	och	marknadsföring	startas	2020.	Målet	att		

 skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och  

 ökade intäkter för golfklubben. 

INVESTERINGSPLAN 2020-2024. Österlens GK har en stabil och uthållig ekonomi över den kommande 

femårsperioden som medger att ÖsGK kan fortsätta att vårda och investera i våra anläggningar. Det förutsätter ett 

stabilt medlemsunderlag, stadiga greenfee- och sponsorintäkter, noggrann kostnadskontroll och minskad skuldsättning.


