
Nyhetsbrev November 

 

Ordförande Lars Ekfeldt summerar ”golfåret” så här långt: 

Det har varit ett mycket händelserikt år så här långt på Bråvikens Golfklubb. 

Det här har vi genomfört: 

• Ny organisation är på plats 

• Ny banchef är på plats, Daniel Sandberg 

• Marknads och kommunikationsansvarig är på plats, Tommy Karlsson 

• Ny PRO. William Monier 

• Rangen är igång i egen regi 

• Byggt ny övningsbunker 

• Byggt ny grillplats 

• Kiosken är igång i egen regi 

• Genomfört Bråviken Open 

• Vi har köpt in 15 st nya golfbilar med GPS 

• Fastighetsplan har tagits fram för samtliga fastigheter 

• Masterplan, Spogard, har vi haft tre medlemsmöten och ”tyckt till ” om Gul/Vit/Röd-slinga 

• Gul 4:a har vi skrivit slutligt avtal med NM-bygg 

• Ny ”Medlems och aktivitetskommitté” är igång 

• Vi har delat upp ”Ban och Fastighetskommittén” i två delar 

• Målat om och restaurerat ”Gubbaro” 

Det här jobbar vi vidare med. 

• Arbetsordning för Bråvikens Golfklubb. Klart mars 2020 

• Verksamhetsplan Bråvikens Golfklubb 2020/2025 

• ISO 9001 och 14001 är påbörjat 

• Ersättare för Ellinor. Kanslist 

• Nya befattningsbeskrivningar för hela organisationen 

• Utbildningsplaner för alla anställda 

• Nytt förslag på ”Masterplan / Spoogard ” 

• Bygga om green på gul 9:a 

• Inventering av maskiner och handverktyg 

• Investeringsprogram för maskiner 2020-2025 

 

VI MÅSTE BLI MER ATTRAKTIVA PÅ MARKNADEN! 

Att utveckla ”PRODUKTEN” är framtiden för oss. Hur ”paketerar” vi våra medlemskap så att vi blir 

bäst på den lokala marknaden. Vi skall vara den mest eftertraktade golfklubben i Östergötland, med 

en bana som är rankad i toppklass. Men där även medlemskapet ger ett mervärde genom roliga 

aktiviteter, golfupplevelser, trivselkvällar etc. 

 

 



 

NU BÖRJAR DET ROLIGA! 

Att tillsammans utforma framtiden, den mest eftertraktade golfklubben i Östergötland! 

Till sist: 

Jag vill tacka all personal för ett fantastiskt jobb, det har varit en otroligt rolig resa! 

Nu tar vi fart mot framtiden, vi syns på höstmötet!

Rapport från Klubbchefen 

Efter en fantastisk säsong kan vi konstatera att det långsiktiga arbetet med att öka antalet 

högkvalitativa speldagar på säsongen har fungerat som det är tänkt. Vi öppnade i slutet av mars och 

har ännu i november inte stängt banan, även om frosten försenar spelet vissa dagar. Vår ambition är 

att göra banan bättre spelmässigt över hela säsongen. Att tre dagars elittävling är vårt mål är inte 

riktigt det sättet vi jobbar på. Att banan har varit extremt bra under Bråviken Open är en effekt av vår 

mycket duktiga banpersonals långsiktiga arbete. Runt tävlingen förändras arbetsrutiner men vi lägger 

inte mycket extra tid med någon typ av specialarbete. 

Vi går nu mot den period på året som är mörk och kall. Då vill vi gärna träffa många medlemmar på 

GA center, vår vinterträningsarena. Där har vi tre Bråviksdagar under tisdag, onsdag och torsdag då vi 

Bråviksmedlemmar spelar fritt i rangehallen och på puttinggreenen. Vi får samsas lite med våra 

ungdomar som tränar på tisdagar efter klockan 17,00 och torsdagar efter 15,00.  

Du är alltid välkommen att titta på våra duktiga juniorer och se hur duktiga de är. Man har som 

Bråviksmedlem också rabatt på de träningskort som GA center säljer för spel i Golfsimulatorerna. Vill 

du boka lektioner eller vara med i någon av klubbens TFA grupper med William hittar du det här: 

https://www.bragk.se/tfavinter/.  

Mer info om GA center finns här: https://www.bragk.se/ga-center/. 

I höst har våra härliga gubbar till en början under ledning av Thed Simonson renoverat den lilla 

gulliga ”Gubbaro”-stugan. Efter Theds bortgång har hans kompisar under Bengt Carlssons ledning 

fortsatt arbetet. Den kommer att isoleras, målas invändigt och utvändigt, taket har reparerats och vi 

drar också fram el. Planen är att kunna julfika i ”Gubbaro”. Till ”Gubbaro” är alla medlemmar 

välkomna. Namnet syftar på vilka som har jobbat med huset och inte vilka som får nytta av 

faciliteterna, vår mening är att här skall alla Bråvikare bli ännu mer tillsammans. Team Bråviken! 

Vi har startat upp arbetet med att ISO certifiera vår verksamhet. Lite förarbete har redan skett 

genom vår medlem Jan Ove Carlsson, som har gjort en så kallad Mini ISO på vår verksamhet. Nu skall 

vi genomföra en certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi kommer också att starta ett så kallat 

GEO certifieringsarbete. Allt för att förbättra, förenkla och göra vårt arbete säkrare, mer hållbart och 

miljöriktigt.  

Det fina vattentornet som klubben äger skall renoveras för att inte förfalla helt. Vi har haft ett 

rivningslov som var tidsbundet och i processen har myndigheterna nu insett att vattentornet är av 

stort värde och en tillgång för landskapsbilden. Vi tar nu in offerter för att sedan kunna ansöka om 

hjälp från myndigheterna för att kunna tillvarata det fina vattentornet. Konstruktionen är i princip en 

stor betongbalja som står på ett tegeltorn, det blir inte en enkel uppgift att få tornet bevarat för 

framtiden. 

 

https://www.bragk.se/tfavinter/
https://www.bragk.se/ga-center/


 

Rapport från Banchefen 

Under hösten har vi hålpipat greener och tees för att säkerställa bra spelytor 2020. 

Vi har också arbetat med att plocka högruff för att magra ur och få bort tovor, vilket kommer skapa 

finare och jämnare ruffar som är lättare att hitta bollen i. 

Dessutom har vi sått fairways med gräs som klarar torka bättre. Detta är ett långsiktigt arbete som 

pågått i 3 års tid. 

Nu under frostiga tider och fram till jul har vi andra projekt på gång: 

Luftning av Fairways, röjning av sly, borttagning av buskage på gul 3, dräneringsarbeten och 

vintertäckning av greener. 

Vinterjobb för vårt duktiga ”Greenteam” innehåller service, underhåll och vissa reparationer av vår 

maskinpark. Jobbet med våra maskiner blir tuffare och tuffare. Vår maskinpark är så ålderstigen och 

sliten att reparationer ibland måste ifrågasättas. Det blir i en del fall inte lönsamt att reparera 

maskiner som när de är körklara går sönder på ett nytt ställe. I en del fall är maskinerna så gamla att 

det inte finns reservdelar. Vi hoppas att alla förstår att det finns stort behov av en uppdaterad 

maskinpark. 

 

Masterplan 

Vi till tacka alla personer som har deltagit på våra genomgångar gällande eventuella ombyggnader av 

banan. Många bra och viktiga synpunkter kom upp till ytan och vi kommer att i nästa steg presentera 

detta för Spoogard. Vi kommer att be honom återkoppla till oss med ett nytt förslag med era 

synpunkter i beaktning och efter det kommer vi att kalla till ytterligare träffar. 

 

TFA Vinter 

Ni missar väl inte att sommarens succé TFA (Träning för alla) kommer i en vinterupplaga? 

Under 10 tillfällen hos vår samarbetspartner GA-Center så kommer vår Head Pro William att ge er 

viktig träning för att under vintern få en bättre sving, rörlighet och bollträff så att ni står redo till 

våren 2020. Begränsat antal platser, så principen först till kvarn gäller. Mer information hittar ni här: 

https://www.bragk.se/tfavinter/ 

 

Ban- och fastighetskommittéen blir två separata kommittéer 

Under den gångna säsongen har Ban- och fastighetskommittéen kommit fram till att de ska bli två 

renodlade kommittéer. Detta för att kunna hålla högsta fokus på respektive område. Både vår bana 

och de fastigheter som står på marken kommer jobbas med enligt separata underhållsplaner.  

Medlems och aktivitetskommittén  

Vår senaste kommitté är nu igång. Det är medlems- och aktivitetskommittén som ska jobba för att 

alla känner sig välkomna på Bråviken och som ska se till att det händer lite roliga saker även utanför 

golfbanan. Har du några bra idéer om vad klubben skulle kunna arrangera för kul aktiviteter för er 

medlemmar, hör gärna av dig till medlem@bragk.se  

https://www.bragk.se/tfavinter/
mailto:medlem@bragk.se


 

 

Tidningen Svensk Golf 

Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Bråviken GK inlett ett 

samarbete med Svensk Golf. 

På detta vis får alla Bråvikens medlemmar ett specialpris som är 239:- för en årsprenumeration. För 

varje tecknad prenumeration får även Bråviken GK får ett bidrag på 40 kr till klubben. 

Du tecknar din prenumeration av Svensk Golf via nedan länk: 

https://www.dintidning.se/SG8051 

 *Svensk Golf slutar att utkomma som gratistidning i maj 2020. Ordinarie pris för prenumerationen kommer vara 399 kr. 

 

https://www.dintidning.se/SG8051

