
Klubbchefen – Jan Monier har ordet 

Vilken fantastisk golfvinter vi har detta år. 

Aldrig tidigare har vi kunnat erbjuda så här mycket spel på banan under denna årstid. Tees, fairway 

och greener är i mycket bra skick. 

Jag kan verkligen rekommendera ett besök på gul slinga! 

Men kom ihåg att ta med en liten matta att slå från, för att minimera skador på fairway, ett alternativ 

är att pegga bollen eller att slå från ruffen, torvor läker inte på vintern. 

År 2020 kommer att bli ett händelserikt år för klubbens del. Många roliga projekt ska sjösättas och vi 

känner att den nya organisationen är igång ordentligt. 

Bland annat så jobbar vi med: 

• ISO-Certifiering i klasserna 9001 och 14001 – Detta för att få en bättre systematik i det 

dagliga arbetet med miljöarbetet och arbetsmiljö. En ganska så tuff process, men väldigt 

viktig för framtiden. 

• GEO-Certifiering – En typ av certifiering där vi kartlägger djur- och växtliv på golfklubben. 

Dels för att veta vad vi behöver ta i beaktning när vi ska göra någon förändring på banan, dels 

för att kunna skydda både djur och natur på bästa möjliga sätt. 

• Gruppverksamheten TFA som har fått en oerhört fin utveckling och där många av våra 

medlemmar är på GA-Center och tränar tillsammans med vår Head Pro.  

Marknad- och kommunikation – Tommy Karlsson 

Först och främst vill jag tacka alla er medlemmar för det varma och fina välkomnandet jag har fått 

från er medlemmar. Jag kan verkligen understryka att vi är Den vänliga golfklubben.  

Kommande år kommer jag att jobba mycket med att utveckla vårt sponsornätverk. Vi vill att våra 

partners ska känna sig precis lika välkomna och hemma som jag gjorde som nyanställd. Konceptet vi 

ska försöka att jobba fram är Bråviken Business Club, där vi skapar möjligheter för våra partners att 

träffas och lära känna varandra. Bland annat har vi under vintern erbjudit våra sponsorer en egen 

TFA grupp, något som har varit väldigt uppskattat.  

Sen är jag oerhört nyfiken på vad alla ni medlemmar skulle vilja ha mer av i våra sociala kanaler. Har 

ni tips och idéer så maila gärna dessa till mig på tommy@bragk.se eller kom in på kansliet och dela 

dina tankar över en kopp kaffe. 

Banchef – Daniel Sandberg 

Under vintern har vi på banan jobbat väldigt hårt med att röja på banan. Målet att få bort onödiga 

buskar som sänker speltempot, har varit en av våra prioriteringar. Ni som har spelat på gul slinga har 

säkert reagerat på detta. Vi tror att detta kommer att generera snabbare och roligare ronder. Arbetet 

med hål fyra på den gula slingan är också på gång, liksom förändringen av greenområdet på nionde 

hålet på gula slingan. Lite förändringar kommer också att ske på gul tre och gul fem.  

Förutom detta så har vi träffat tre olika leverantörer av nya maskiner till banan och försökt att få till 

så bra avtal som möjligt för att ha en långsiktig och stabil partner som kan garantera den hjälp och 

stöttning vi behöver under säsongerna framöver. Maskinerna är planerade att vara på plats till 

säsongen kommer igång. 
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Just nu håller vi som bäst på att dränera rangen som varit så dålig att bollarna försvunnit ner i den för 

ändamålet undermåliga marken. I samband med dräneringen förbereder vi också med elkablar så att 

vi på sikt ska kunna få belysning på rangen. Av de jordmassor som dräneringen genererar kommer vi 

att bygga greener av så att vi får nya och roliga mål på vår Driving Range. Detta tillsammans med den 

nya bunkern bakom utslagsplatserna blir en del i att skapa mera attraktiva träningsmiljö för alla 

medlemmar.  

Head Pro – William Monier 

Vinterträningen är i full gång och det är superkul att träffa er uppe på GA Center. Nya konceptet med 

TFA har blivit väldigt lyckat och till första upplagan av TFA Vinter så fick vi till och med utöka antalet 

grupper då efterfrågan var så stor. Åttio medlemmar fördelat på tio grupper ses en gång i veckan och 

tränar teknik med mig. 

Vintern är verkligen en perfekt tid på året att vässa tekniken så att en står rustad till våren. 

Konceptet TFA kommer att fortsätta även till våren och jag planerar att släppa anmälan i slutet av 

februari.  

Under våren kommer jag också att erbjuda nybörjarutbildningar, privatlektioner och Custom Fitting.  

 

Ordförande – Lars Ekfeldt 

Styrelsen har beslutat att dela upp Ban- och Fastighets-kommittén i två delar: 

• Bankommittén. 

Som övergripande projekt jobbar dom med följde: 

- En ny plan för vår bana 20220 – 2025. 

- LONA: Vattenvårdsprojekt. 

- Spogard: Ny banarkitektur. 

Ombyggnad av:  Gul 3:a 

  Gul 4:A 

  Gul 5:a 

  Gul 9:a, ny green. 

  Röd 7:a. 

- Ny övningsbunker. 

 

• Fastighetskommittén. 

Som övergripande projekt jobbar dom med: 

 

En ny plan för våra fastigheter 20220 – 2025. 

- Huvudfastigheten Manheim - Total översyn. 

- Ladan - Framtidsplanering. 

- Golfbilsgarage. 

- Vattentornet. 

- Ny Driving-Range / Steg 1. Dränering. 

 

 



Vi söker nu medlemmar som vill vara med i dessa kommittéer. Du kan jobba efter din egen 

ambitionsnivå och du är hjärtligt välkommen. 

 

Kontakta: 

Lasse Ekfeldt. Ordförande. Ekfeldt.lars@gmail.com 0708-110525. 

Jan Monier. Klubbchef. klubbchef@bragk.se 011-340062. 
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