
 

 

Månadsbrev februari Bråvikens Golfklubb 

Banan: 

”Snart kommer våren. Ren vindarnas troppar sjungande gå över stad, över land”  diktade en gång 

Wennerberg i Gluntarna. Eller varför inte över Bråvikens GK?! Alltså har vi snart vår, något som vi alla 

har väntat på efter en lång kall vinter. Denna kan ha ställt till med en del trassel med sin isbeläggning 

efter den våta hösten och en hel del snö, som fortfarande ligger djup på sina ställen. Vi vet nu inte 

hur gräset på banan mår men det kan ha det tufft på grund av syrebrist. På en hel del ställen finns 

mögelangrepp. Istäcket på rangen är fortfarande 20 cm tjockt, vilket passar bättre för skridskor än 

golf.  

Vi väntar otåligt på dygnsmejan och snösmältningen så att banan får andas igen och gräset får 

komma igång så att vi slipper försöken med lecakulor och skottning av greener för att frilägga 

känsliga gräspartier. 

En hel del röjningsarbete är gjort i skog och snår under vintern men till våren kommer möjlighet för 

oss medlemmar att göra ytterligare insatser. Snickerigruppen under Sivert Brännmark och Gösta 

Dahllöfs ledning har gjort stora insatser med våra utemöbler och förbättrat deras skick till en nivå 

som är bättre än när de var nya. 

Under vintern mycket gjorts. Förvaringsutrymmena är iordningsställda. Golfbilarna är genomgångna 

med extern hjälp för att kunna klara kommande ombesiktning. En revidering av vårt miljöarbete 

pågår och en miljöbesiktning sker 11 mars. Den nya pumpstyranläggningen kommer att vara på plats 

när säsongen kommer igång och förhoppningsvis också vår väderstation. Bixia och Tekniska verken 

har avtalsenligt gjort en analys av vår energiåtgång. Slutsatsen är att endast små besparingar kan 

göras och energisparåtgärderna fordrar inga större investeringar. Våra största energislukare är 

uppvärmningen av lokaler/vatten och uppladdning av fordon.  

Fastigheten/marken: 

Kontakten med HSB och Lantmäteriet forsätter planenligt. Inget strul hittills. Egentligen väntar vi alla 

bara på snösmältningen för att fasta markgränsmarkeringar ska kunna slås ner och de sista pappren 

undertecknas för vårt finala övertagande. Sedan äger vi  vår bana helt själva och slipper arrenden 

som säkerligen hade ökat med tiden och urholkat vår likviditet. 

Vi kommer därefter att genomföra en oberoende värdering av våra fasta tillgångar och 

förhoppningsvis förhandla fram ännu bättre lånevillkor på de pengar som vi har lånat upp för att 

kunna genomföra affären. 

Restaurangen:     

Bröderna Bruhammar sade upp sitt avtal på restaurangrörelsen februari 2012. Sedan dess har vi sökt 

med ljus och lykta för att få tag på nya, lika seriösa restauratörer. Det har inte gått trots en massa 



ansträngningar med annonsering och kontakter med stadens krögare. Här delar vi erfarenheten med 

många andra golfklubbar: entreprenörerna stannar kort tid och det är svårt att få tag på nya. 

Orsaken är att arbetet är tufft och avansen liten. Tydligen utnyttjar vi som medlemmar faciliteterna 

alldeles för dåligt. 

Detta har gjort att, vare sig vi vill det eller inte, restaurangen kommer att drivas i vår egen regi. 

Helena Bergström, som förut varit kökschef här på klubben de tre senaste åren, kommer även i 

fortsättningen att vara kökschef i vår restaurang och Johanna Skogh, som också jobbat hos bröderna 

Bruhammar kommer också att fortsätta att arbeta hos oss. Ytterligare några anställda är på ingång 

och vi håller på att jobba för att få utskänkningstillstånd, vilket är en förunderlig resa genom 

byråkratins labyrinter men utbildningen är fixad och ansökan inlämnad. 

 Vi kommer att få en fantastisk eget Chèz Manheim med klubbgemenskap, inbjudande rätter med lite 

ny touch. Vi kommer att ha lite mer att välja på i vår lunchmeny. Vi har fixat ett Restaurang AB med 

en styrelse med Jan Åberg ordförande, Anders Norling, Susanne Luup och Christer Liedgren. Vår 

Klubbchef Jan Monier får axla VD:skapet  under den formella styrelsen.  

Om alla klubbmedlemmar i betydligt större utsträckning än tidigare äter på vår egen restaurang så 

hoppas vi kunna nå ett ekonomiskt nollresultat. Glöm sedan inte att Manheim är ett fantastiskt ställe 

för att fira högtidsdagar, bröllop och andra festligheter. Vi kommer att göra allt vi kan för att våra 

medlemmar och gäster ska bli ännu nöjdare med både priser och kvalitet. En mer magnifik miljö, 

value for the money och bättre mat kommer vi inte att hitta på andra ställen! 

”Att äta på vår egen restaurang ger inte bara ett förnöjt kurr i kistan utan det ger också klirr i 

klubbkassan”! 

Ekonomi: 

Trots usla intäkter på greenfeesidan i början av 2012 på grund av den sena våren kommer vi att göra 

ett litet plusresultat 2012. Detta beror på att vi kunnat minska på en hel del kostnader. 

Bokslutet är ännu inte reviderat men kommer att presenteras i laga ordning på klubbens vårmöte  11 

april 2013.  

Idrott:  

Racketstadion bubblar av aktivitet med bland annat teknik och fys-träning. Medlemmarnas glatt 

svingade klubbor hörs också svissa genom luften och på puttingbanan yttras då och då enstaka 

svordomar men oftast hörs naturligtvis hur koppen belåtet slukar bollen. Våra elitspelare kör 

badminton på fredagar och vill börja med innebandy, vilket vi inte vill förbjuda dem. Hos vår 

fysträningspartner Factory Fitness har vi övningar med inriktning på styrka, balans och smidighet 

bland annat under kunnig ledning av vår nye styrelsesuppleant Bengt Tholf.  

 Det första lägret blir i månadsskiftet april/maj, därefter kommer de första tävlingarna att gå av 

stapeln. 

Vi har fått tillbaka Jonathan Carlsson efter två år på golfgymnasium. Vi har också fått Daniel Ivarsson, 

Norrköpingskille som också gått på golfgymnasiet i Åtvidaberg. Daniel kommer att arbeta hos  



Monier Golf och även lite i vårt kansli. Daniel är hårt satsande och stort intresse för honom fanns hos 

andra klubbar men han valde oss, vilket vi är glada för.  

Marknad och administration: 

Många har tidigare hoppat på vårt ”prova på” medlemskap och de som förra året hade den 

medlemsformen har nu gått in som förmånsmedlemmar.  Vi har som tidigare ett nära samarbete 

med grannklubbarna Norrköping och Söderköping där vi gemensamt håller på att utvidga våra 

samarbeten med andra klubbar. Vårt mål är att ha samma överenskommelser och flera klubbar att 

besöka för våra Bråvikare. 

En grupp ledd av Björn Ahlberg har reviderat klubbens stadgar och spelrättsregler i enlighet med RF:s 

(Riksidrottsförbundet) tvingande paragrafer. De har varit uppe för diskussion i styrelsen och kommer  

att föreläggas vårmötet för godkännande innan ikraftträdande. 

BråGK:s styrelse och anställda kommer att gå RF:s SISU-kurs med avsikt att ta fram en målbild för vår 

klubb och till denna länka en handlingsplan. 

Herrkommitténs nomineringsgrupp har till sin kontaktman/ledare (tidigare benämning ordförande 

har utgått) nominerat Holger Samuelsson, vilket har godkänts av styrelsen. 

Vi har valt att göra ett uppehåll med Nordea Tour och Söderbergs Ladies Masters. Vår ambition är att 

ha en tävlingshöjdpunkt efter sommaren. Hur den ser ut vet vi inte i dagsläget men återkommer när 

beslut är tagna.  

Nästa månadsbrev kommer i slutet av mars då förhoppningsvis våren har kommit på riktigt och 

gräset har börjat krya på sig. Till dess” keep on swinging and let the clubhead sing for me”. 

Golfhälsningar från Bråvikens GK 130228 

Styrelsen och vår klubbchef Jan Monier 

 

      


