
  

MÅNADSBREV FEBRUARI 2014 

Glad vår alla Bråvikare för nu så står en fantastisk årstid för dörren. Det är dags att putsa 

klubborna och vässa svingen! Både Racketstadion och gul slinga står redo. 

 

Banan: Nu börjar banan till slut att återhämta sig efter det katastrofala fjolåret med sviter 

av översvämning och en alltför lång vinter med snö och is som ledde till en omfattande 

gräsdöd. 

Allt vi gjort under hösten 2013 har syftat till att banan i år ska bli så bra som möjligt. 

Visserligen har vi en bit kvar att gå men har också kommit ett bra stycke på väg. 

Greenerna har återhämtat sig väl och håller god kvalité.  Fairways har också börjat krya 

på sig men här tar det längre tid eftersom skadorna var så omfattande. Hjälpsådden i 

oktober var lyckad men behöver upprepas en eller två gånger i år för att nå den standard 

som vi är vana vid och förhoppningsvis än bättre. Vi behöver gödsla dem mer än tidigare 

år för att få dem att läka ihop bättre. Detta kan initialt ha en del negativa aspekter som 

något högre kostnader, mer gräsklippning och behov av ytterligare personal. Tyvärr är 

detta inte något som vi kan kringgå utan det måste genomföras om vi vill ha en excellent 

bana och det vill vi ju!! 

För att citera vår banchef Christofer Andersson: ”personligen trivs jag oerhört bra på 

klubben och känner att samarbetet med Janne (vår klubbchef) har börjat väldigt 

bra……jag är övertygad om att vi nu driver klubben i rätt riktning och att det finns en 

oerhörd potential i Bråvikens GK, som ännu inte utforskats. Det känns oerhört bra att få 

vara delaktig i driften och jag hoppas att det fortsätter så, många år framöver.” 

 

Restaurangen: Vår restaurangchef/ Hannes Gustafsson fortsätter sina goda initiativ och 

har öppnat supertidigt i år som en del av markandsföringen. Nu gäller det att stötta honom 



och verkligen njuta av hans goda mat genom att besöka vår egen  restaurang. 

Anledningen till denna kommentar är att resultatet 2013 för intäkter låg en dryg miljon 

under budget, vilket slutligen resulterade i ett underskott på 1,1 miljoner kr. Detta kan 

endast vi medlemmar förbättra!! Åtgärder har vidtagits med byte av tidigare ledning, 

hårdare ekonomikontroll, bättre personalplanering och ytterligare satsningar, som 

beskrevs i förra månadsbrevet. Kiosken kommer att bemannas i år och med korrekt 

kassahantering. Årets budget ligger på minus 200 tkr, vilket innebär en resultatförbättring 

på 900 tkr om målet nås. Lycka till Hannes, vi medlemmar tycker att du är en tillgång. 

 

Medlemsformer:  Det kan inte ha undgått särskilt många att styrelsen har fattat ett beslut 

om greenfee medlemsskap. Som Brasken sa´: härtill nödda och tvungna. Trycket från 

omgivande klubbar var en klar signal, alla andra hade det och därför var det klart bättre att 

stämma i ån och det omgående. Resultatet framgår av vår hemsida där vi med våra 345 

kr ligger lägst. Återstår att se vad det ger men vi uppfattar det som en nödvändig, kanske 

inte önskvärd, utveckling. 

Vi är nu 2600 medlemmar och det är ungefär 1000 mer än i början av 2000-talet. Som 

tidigare har vi ett avflöde på 5-10 % per år. Mestadels rör det sig om korthålsmedlemmar, 

ej boende i Norrköping. 

Vi måste som andra klubbar ha en mer flexibel syn på medlemsformer. Det kommer 

framtiden att kräva. Därav beslutet om greenfee medlemskap, som ger möjligheter att 

spela upp till 5 gånger per säsong, kanske attraktivt för dem ”mitt i livet” och till exempel 

småbarnsföräldrar. 

 

Ekonomi: Klubben gör ett minusresultat på 700 tkr, vars orsaker redogjordes för i det 

förra månadsbrevet. Årets budget siktar mot ett nollresultat. Balansen har nu stärkts 

genom värderingen av vår fastighet. Banan värderas med fastigheter till 15 miljoner kr och 

intilliggande exploateringsbar mark till 20 miljoner kr +- 20%, dvs totalt 31 till 39 miljoner 

kronor. På detta har vi lån på knappt 18 miljoner kr. Vi har dessutom en likviditet i nuläget 

på över 3 miljoner kr, med andra ord en god ekonomisk potential, som borgar för en säker 

ekonomisk framtid.  Förhandlingar pågår med banker om att sätta om lånet med lägre 

räntesatser och med olika fastighetsbolag för att avyttra tomter 2014 eller senast 2015. 

Ernst&Young börjar bli klara med sitt uppdrag om momsen. Vi bör ha ett gediget 

beslutsunderlag klart till årsmötet, som då kan bestämma i frågan. 

 

Marknad: Faktureringen och avtalen med sponsorer och samarbetspartners ligger i år 

mycket före tidigare års och med ett bra ekonomiskt resultat.. Daniel Ivarsson har som 



marknadsansvarig gjort ett gediget jobb 2013 och än mer lovande ser det ut nu i år. Det 

ser nu ut som om vi kommer att överträffa förra årets siffror och nuvarande budget med 

god marginal. Redan nu är ett antal företagsgolfer bokade. Daniel är en tillgång för 

klubben med sin marknadskunskap, +0,2 i handicap och en enastående sångförmåga och 

vi har försäkrat oss om hans fortsatta tjänster med ett tillvidareförordnande. 

 

Idrott: Träningen på Racketstadion under ledning av våra instruktörer för elit och juniorer 

har skett tre gånger per vecka. Vi har en bred satsning mot yngre golfare för att så 

småningom få fram nya elitspelare. Jannes och Åsas initiativ ”Bättre Golf” med gratis 

träning fredagar har varit synnerligen uppskattat. Syftet är att förbättra våra handicap , väl 

medvetna om att de av oss, som inte blir bra och därför kanske spelar lite, slutar så 

småningom helt att spela. Monier Golf kommer senare att erbjuda kurser under samma 

namn, ”Bättre Golf”. Tack för ett bra initiativ!! 
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