
 

  

MÅNADSBREV OKTOBER - BRÅVIKENS 

GOLFKLUBB 

Banan: Så kom då hösten, mild och med lagom mycket regn för att sparka igång skadat, 

slumrande och nysått gräs. Vår nye banchef Christofer Andersson har tillsammans med 

vår personal gjort storverk. Alla fairways är skurna, stödsådda och nu luftas de och 

greenerna genomarbetas med både hålpipning och dressning. 

Greenerna är nu i säsongens sista skälvande minut i bra kondition och fairways är bättre 

än tidigare, även om vi ännu inte direkt kan skryta över dem. Men, nästa år så hoppas vi 

att vi kan leva upp till målsättningen om den bästa bankvaliteten i närområdet. 

Förhoppningsvis är den kommande vintern vänligare mot vår bana än den förra!! 

Maskinparken är kompletterad med en vertikalskärare, som kommer att betyda mycket för 

kvaliteten på fairways, semiruff och ruff. Den har också en slaghack, som används vid 

klippning av längre gräs och kan suga upp klipprester för bättre spelbarhet i ruffar och 

andra områden. Vi har investerat i en såmaskin, som ser till att gräsfröna skyddas och 

hamnar rätt vid nysådd. Denna har vi hyrt nu under hösten och hyran dras av inköpspriset. 

Den kan användas både på greener och andra ytor. Arbetet, kompletterat med dressning 

med torr sand, syftar till att ta bort den organiska massa, som förstör gräsväxten på våra 

greener. 

På banan har ni alla, som spelat de senaste dagarna, sett att vi är på rätt väg, även om 

den är arbetsam, tung, lång men spännande. Ni har också kanske sett att vinterns 

skidspår på ca 5 km är utstakat. Det ligger på våra vägar och går också över några ruffar 



så att banan inte tar skada. Byt klubborna mot skidor så småningom. 

Idrott och tävling: Tävlingarna avslutades med tisdagstourens final 131019. En av våra 

spelare kvalar till Nordic Golf League i höst inför nästa års säsong. Träningen kommer 

igång på gymmet och på Racketstadion i vanlig ordning. Sistnämnda har vi hyrt in oss i 

fem månader med början i november till en totalkostnad av 50 tkr. 

Våra skolelever kör hårt med sin träning och här har vi ett nytt och ännu yngre gäng på 

gång. Många är ännu inte 15 år. De har en positiv attityd, präglad av entusiasm och 

tacksamhet. De har bra förebilder bland våra etablerade spelare – ”träna mycket och lev 

för golfen, då kommer du att bli bra.” Vi ska visa att golfen hos oss är en billig idrott med 

stort värde för unga utövare. De drar med sig föräldrar och kompisar. Handledningen och 

arbetet med våra ungdomar är en viktig PR-faktor för vår klubb, inte minst gentemot 

kommunen. 

Ekonomi: Prognosen för klubben ligger för helåret 2013 på minus 500 tkr. Huvudorsaken 

är som tidigare meddelat minskade årsavgifter och greenfeeintäkter. Kostnaderna har vi 

bra kontroll på och de ligger enligt uppgjord budget. 

Vår restaurang har också ett underskott, som vi hoppas ska minska genom ny regi och 

många sålda julbord. 

Intresserade medlemmar kan för detaljer i vår ekonomiredovisning ta del av löpande 

rapporter från våra styrelsemöten, senast 131009. Samtliga handlingar förvaras på 

kansliet. 

Ernst & Young har formellt fått uppdraget att utreda moms-frågan. Resultatet kommer att 

redovisas för beslut på årsmötet mars 2014. 

Forum har uppdragits att värdera vår fastighet med byggnader. Denna värdering kommer 

att accepteras av samtliga banker för nya lån-och räntediskussioner. 

Samtalen med kommunen om ny detaljplan för senare tomtförsäljning fortgår. 

Restaurangen: Nu är det sista veckan för öppethållande, sedan stundar julborden from 

28 nov. Många bokningar har redan kommit in. Som medlem(inte anhöriga till medlem) får 

man betala 295 kr vid alla tillfällen, icke medlemmar betalar 395 kr på kvällar och helger, 

så kom och ät. Barn t o m 12 år betalar 10 kr per år, dvs en hundralapp för en 10-åring. 



Julbordet står och väntar på oss torsdag tom söndag from 28 nov fram tom 4:e advent. 

Bokning för dessa tider, för större slutna sällskap kan även andra tider vara aktuella, sker 

på telefonnummer 011-340098. 

Vår tidigare kökschef Helena Bergström har sagt upp sig. Tack Helena för god insats som 

kocka! Hannes Gustafsson har tagit över som restaurangchef. Han är också formell VD 

för verksamheten. Med sina nästan 40 år i branschen kan han matlagning, 

personalplanering och ekonomi. 

Vi tror på en bra säsong nästa år för vår Krogen på BraGK AB. Catering, slutna sällskap 

och lunchgäster har vuxit nu mot slutet, det bådar gott för nästa år. 

Marknad och administration: Nu när vår klubbchef Jan Monier, har avlastats det 

formella uppdraget som VD, via anställningen av vår restaurangchef Hannes och via 

anställningen av Christoffer Andersson, som banchef, kan han ägna sig mer åt 

övergripande arbetsuppgifter enligt den gällande verksamhetsbeskrivningen för en 

klubbchef hos oss. Det kommer att gagna BraGK, samarbetet med medlemmar, partners, 

sponsorer och anställda. 

Nya avtal har slutits med Telavox, vilket ger en kostnadssänkning på 1000 kr per månad, 

möjlighet att administrera telefonsystemet själva och förbättra servicen till medlemmarna. 

Nya avtal har ingåtts på el-sidan med Energibolaget och på bensin/diesel, vilket sänker 

våra kostnader. 

En hel del av våra”prova på”medlemmar har redan nu köpt spelrätter inför nästa år. 

Hösten har innehållit många företagsgolfer och andra tävlingar. Deltagare har 

genomgående varit nöjda med den service, som de har fått och banan har inte kritiserats 

lika negativt, som vi befarade. De enkätsvar som har kommit in från våra gäster med 

golfhäftet är samstämmiga, kritiken mot banans skick är mer genomgående men service i 

receptionen och vår restaurang får oftast lovord. Har vi en bana i toppskick nästa år så får 

vi ett gästnöjdhetsindex i topp!! 

Styrelse och anställda har tillsammans med SISU under ett tvådagarsseminarium börjat 

arbeta mer strukturera på utvecklingen av klubben. Mer om det senare. Samarbetet med 

ALMI fortsätter. Målet är samsyn, medvetenhet om våra roller, gemensam värdegrund och 

en konkret handlingsplan för klubben, kort- och långsiktigt. 



Arbetet med sponsorer och partners syftar till att förbättra relationerna i enlighet med 

Henrik Estings goda arbete. Daniel Ivarsson kommer sedan att tillsammans med Jan 

Monier att göra våra nuvarande samarbetspartners och eventuella nya objekt på 

sponsorsidan nöjda med Bråvikens Golfklubb. 

Trots den falnande golfsäsongen är det med andra ord många aktiviteter på gång!! 

  

Golfhälsningar 131104 från styrelse och klubbchef 

  

 

 

 


