
 

Månadsbrev April: 

April har gått i Bondepraktikans tecken,  dvs  som vädret var den 9.e mars, på de fyrtio martyrernas 

dag, blir det också fyrtio dagar framåt. Nu stundar den riktiga våren och det är en glädje att se skåpen 

på BraGK fyllas av förhoppningsfulla golfbagar. Som Björnstjerne Björnson diktade i sin ”Valg”: Jag 

veljer  mig april…….   fordi den kraefter vaelter – i den blir somren til ! 

Banan: Efter kylan och snön kom en vårflod som nästan hade samma kapacitet som höstens vårflod 

och detta på en redan vattenmättad bana, redo för tjällossning men vad kan vi golfare göra mot 

vädrets ibland illasinnande makter? För att kunna hantera vattenproblemt så har vi gjort 

fördämningsförbättringar i Manheimsån och en bräddning av utloppet i Bråviken. Vi har vidare 

kontaktat kommun/landsting/länsstyrelse för att få hjälp med problemet men responsen har hittills 

inte varit särskilt stor, men vårt arbete med frågan fortsätter. Allt vatten innebär kanske också en 

möjlighet. Kan vi ta hand om det på lämpligt sätt med dess innehåll av gödningsmedel från alla åkrar 

uppströms så blir vi oberoende av dyrt köpvatten och viss hjälp med mineraler till våra marker. 

Miljömässigt innebär detta en klar fördel då filtrering sker och vattnet som sedan kommer ut i 

Bråviken blir renare. Win win för oss och hela världen!! 

Efter det att vi reparerat våra golfbilar, som den tvingande besiktningen enligt lagen krävde, så har 

denna lag ändrats så att just golfbilar blev undantagna från lagen om motordrivna terrängfordon. 

Vinsten för oss var i alla fall att vi förlängde livet på våra golfbilar. Maskinparken i övrigt börjar bli till 

åren men den har fått en kärleksfull och kunnig omvårdnad så den står sig nog ett tag till. 

Växtligheten har börjat komma igång och vi kämpar verkligen för gräsrötternas välbefinnande. 

Rangen är öppen och vi synar växtligheten varje dag. Vår ambition är givetvis att öppna så fort det 

går utan att skada våra ömtåliga gräsplantor. Får vi varmt på nätterna hoppas vi att kunna öppna 

efter helgen den 4 och 5 maj.   

Städdagarna 27 och 28 april var en succé med fantastiska insatser medlemmar och anställda som var 

ute i naturen och snyggade till efter vinterns härjningar. Bra arbete och bra klubbgemenskap. Heder 

åt alla som ställde upp!! 

Restaurangen: Den 6 april var det Grand Opening med utsökta snittar, chokladtårta med grädde, tal 

och blomster till Helena med medarbetare, som verkligen hade gjort  ett fantastiskt arbete med både 

mat och inredning. Många av oss kom, åt, såg och besegrades av deras helgjutna insatser.  

Framgångarna har sedan fortsatt. Första dagen med lunch tog i stort sett allt slut och många 

lovordade anrättningarna.  Från en av våra medlemmar med förflutet på Grythyttan Hotell och 

Restauranghögskola  hördes att maten var perfekt utom i en sak, priset var för lågt!! Än en gång, ät 

på vår restaurang, ta med vänner och bekanta dit, njut och bidra till klubbens trevnad och inkomster. 



Vi har investerat i en hel del praktiska saker för att underlätta driften. Ex mobilt bredband som är 

billigast installationsmässigt, då fasta telefonlinjer ej finns. Kassan fungerar nu efter vissa 

barnsjukdomar.  Kiosksituationen är ännu inte helt klar, men snart. Budgeten hålls. Vi testar fler 

medarbetare med inriktning på både kök och servering så snart är personalen komplett. Avtalen med 

Carlsberg, Mårdskogs, Coffe Pro och Lindahls konditorier är klara. Vi har nu fått serveringstillstånd, 

dvs möjlighet att servera  öl, vin och sprit. 

Konferensrummet på övervåningen är färdigställt.  En mellanvägg är borttagen. Snart kan vi ta emot 

drygt 20 personer med möjlighet att stänga dörren. Hela kostnaden för detta tar vår ordförande Jan 

Åberg ur egen ficka, en eloge och ett stort tack till honom!  Vi har haft hjälp av duktiga hantverkare, 

som har lovat att vara extra billiga, t ex Henrik Nordgren från Kulturmålarna, som är vår naturlige 

målerikonsult.  Anders Svejd har hjälpt Jan Å att hålla kostnaderna nere med många smarta 

lösningar. Han har biträtts av klubbens personal, som också har gjort stora insatser i ombyggnaden, 

vilket gör den klart ”ekonomi-smart” både för vår välgörare och för klubben. Vår samarbetspartner 

Sharp i Norrköping kommer att utrusta våra konferensrum med whiteboard, datorer och 

dataskärmar. 

Tänk på BraGK när det gäller dagskonferenser, kanske också lunch-lunchdito, då vi har fem 

övernattningsrum att erbjuda med 15  – 20 sängar. 

Administration/Marknad: Vår deadline för medlemsavgifter 2013 var den 31 januari. Ännu är, trots 

det, inte alla klara med sina betalningar. Dock är det något bättre än föregående år.  Vår personal blir 

hårt belastad av många samtal från medlemmar, som har funderingar runt sina årsavgifter och 

spelrätter. Detta leder osökt till årsmötet den 11 april, då vi bl a beslutade om nya spelrättsregler. 

Med klara regler i ryggen kommer hanteringen att bli lättare. Vi har många nya medlemmar som har 

valt medlemsformen ”prova på medlem”. Dessa kan under året också lägga beslag på spelrätter som 

de kan aktivera 2014. Detta har lett till att det i stort sett inte finns sådana kvar på Blocket. Bra, med 

tanke på att många går nybörjarkurser och givetvis siktar på att komma över en spelrätt så 

småningom.  

 Andra highlights i besluten på årsmötet var ändrade stadgar, övergångsbestämmelser, bokslut 2012, 

budget 2013, köpet av fastigheten Manhem 2:1 och medlemsavgifter 2014. Höstmöten är i 

fortsättningen annullerade. Vi kommer alltså att endast ha ett beslutande årsmöte per år framöver. 

Detta skall hållas i mars. Protokollet från årsmötet finns på vår hemsida under officiella dokument. 

För ett enastående arbete på helt ideell basis med vårt köp av marken och de nya stadgarna samt för 

upprepad rådgivning i diverse juridiska frågor utnämndes Björn Ahlberg med acklamation till 

Hedersmedlem i klubben. 

Fredagen den 19 april var ett märkesdatum i vår klubbs historia. Då träffade delar av klubbstyrelsen 

tillsammans med Björn Ahlberg och Ola Lindgren representanter från HSB och Nordea och signerade 

de dokument som behövdes för att vi nu äntligen efter år av arbete är ägare till vår bana Bråvikens 

Golfklubb på fastigheten Manhem 2:1.  

Vår marknadsansvarige Fredrik Klintestam har sagt upp sig för att börja ny anställning hos vår 

kaffeleverantör Coffe Pro. Fredrik är stort tack värd för ett bra arbete under sina år på klubben. Han 



avslutar snyggt med ytterligare insatser som stöd till klubben och sin efterträdare. Kanske kan han 

också fixa ett bra sponsoravtal med Coffe Pro. 

Vår klubbchef Jan Monier har via Östergötlands Golfförbund initierat träff med Linköpings 

Universitet/Campus Norrköping för att diskutera samarbete vad gäller golfsatsande elitspelares 

utbildning. Målet är klart: konkurrens med USA-studier och andra universitet i Sverige.  

Idrott: Tränings- och spellägret gick i år av stapeln på PGA National 19-21 april. Det är en ”tidig” bana 

med perfekta träningsmöjligheter. Truppen bestod av 17 killar och 1 tjej och var det lyxigaste lägret 

vi har varit på hittills, men priset var ordentligt nedförhandlat och spelarna betalade merparten 

själva. Här gick Nordea tours första tävling några dagar efter lägret.  

Både herr- och damkommitté har köpt lagtröjor. Elitlagen kommer också att ha lagdresser med 

samma huvudsponsor som de senaste 22 åren. Snyggt och ett bra sätt att presentera BraGK! 

Träningen på Racketstadion är avslutad och kommer att utvärderas tillsammans med våra 

grannklubbar inför nästa säsong. Träningen på vårt gym Factory Fitness har varit fortsatt bra med 

hög kvalitet på hela anläggningen. 

Rangen har varit mer än blöt. Trots detta har träningen där varit intensiv och våra elitspelares 

målmedvetenhet är beundransvärd.  De, liksom vi alla, längtar efter att nu verkligen få komma igång! 
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