
Månadsbrev april 2020 

 

Klubbchefens rader 

Allmän information 

Den första månaden med hela anläggningen öppen är avklarad. April har verkligen varit en golfens 

månad. Aldrig har vi haft så mycket spelade rondor som under april 2020. Vi har också sålt 

medlemskap i större utsträckning än tidigare, vilket vi såklart tycker är oerhört roligt. Vi hoppas att ni 

rutinerade Bråvikare hjälper till och välkomnar våra nya medlemmar och visar att vi verkligen är den 

vänliga golfklubben.  

Som många av er har noterat har det varit oerhört svårt att registrera sina ronder i början av 

säsongen. Svenska Golfförbundet har jobbar hårt med att lösa dessa problem och har sedan slutet av 

förra veckan haft igång registreringen via min golf. Dock upplever vi att det är fortsatta problem med 

registreringen med jämna mellanrum. Kan du inte registrera din rond, så spara resultatet och försök 

igen nästa dag.   

 

 

Vad händer på banan 

Vi har egentligen haft en ganska bra vinter för golfbanor i hela Sverige, för oss funkade det bra utom 

på tre greener. Anledningen var att vi gjorde ett nästan för bra arbete i december där vi täckte våra 

greener inför en normal vinter. Det blev sedan fuktigt och 15 grader varmt, efter 2 dagar tog vi bort 

skyddet, men det var redan mögelskador på tre greener, några ytterligare var lätt påverkade av 

mögel/svamp. Vi har bekämpat i december och ytterligare en gång i februari, sedan har vi stödsått, 

tillsatt näring och intensivt bevattnat. Nu fortsätter arbetet med mer specificerad näring och ännu 

mer intensiv bevattning. Vi spikar, och vältar greenerna och hoppas att det skall se fint ut inom en 

inte allt för avlägsen framtid. 

 

Vad händer på anläggningen 

- Ni som har varit ute och besökt banan har säkert lagt märket till att det har hänt grejer på vår 

Driving Range. Ett stort dräneringsarbete har genomförts och nya målgreener har skapats. 

På grund av avsaknaden av vintern blev arbetet försenat och vi ber om ursäkt för att det är 

dåligt med gräs, det blir bättre med värme och vatten. Tyvärr sliter underlaget extremt på 

bollarna, vilket kommer att åtgärdas snarast med nya bollar. Vi skall också få målgreenerna 

att bli gröna så snart det är möjligt, men det kan komma att ta ytterligare någon månad. Vi 

hoppas att ni har överseende med det.  

- Utanför vår verkstad pågår en byggnation av garage för våra nya golfbilar. Markarbetet är så 

gott som klart så nu ska snickarna igång och till midsommar ska garaget vara helt färdigt.  

- Vår banchef Daniel Sandberg fick i februari erbjudande om jobb på Hills GCC, vi är numera 

nästan som en farmarklubb för Hills GCC. Hills är förutom att de varit värd för Sveriges enda 

Europa Tour tävling 2 gånger, kanske den rikaste klubben i Sverige. Vi skall nog vara både 

stolta över att våra grabbar jobbar på Hills, men också dra nytta av detta faktum med 

samarbete på olika sätt. Vi önskar Daniel stort lycka till. 



- Till vår stora glädje så har vi också gjort klart med en ny banchef, också vid namn Daniel men 

med Pantzar som efternamn, Daniel har tidigare arbetat som banchef på Landeryd och 

Vesterby och suttit med i ÖGFs bankommitté tillsammans med vår klubbchef Janne Monier. 

En oerhört kompetent banchef som de senaste åren har arbetet som säljare av 

näringspreparat och analysmaterial till golfbanor. Daniel kommer att jobba på liknande sätt, 

fast i konsultform, som vi redan provat med Christofer Andersson, numera banchef på Hills. 

Vi hälsar Daniel Pantzar varmt välkommen till oss på Bråviken.  

- Som många av er har märkt så har vi haft problem med våra Golfident-boxar. En felaktig 

slopetabell är boven i dramat. Nu är boxarna uppdaterade och utplacerade så vi hoppas att vi 

framöver kan använda vårt system felfritt, golfförbundet skall också inom kort öppna upp för 

tredjepartslösningar så att dina ronder HCP-registreras per automatik via Golfident.  

 

Roligt som har hänt 

- TFA Sommar har kommit igång med nio nästan fulla grupper och nästan 60 medlemmar i 

träning. Superkul att så många vill ta chansen att utveckla sitt golfspel.  

- Klubbstugan vid gula slingans första tee är nu helt färdig och har inretts med möbler. Alla 

medlemmar är varmt välkomna in för att sitta ner och ta en paus. Klubben vill rikta ett extra 

tack till ”Gubbarna” som har gjort ett superfint jobb med stugan.  

- Driving rangen slår nya rekord med golfare som vill träna. Under april så slogs 139680 

golfbollar på rangen. Det vill vi såklart FIRA MED ETT FINT ERBJUDANDE. Kom in i shopen 

och skaffa (eller ladda befintligt) rangekort med 1000:- så får du ytterligare 500:- att spela 

för på rangen.   

 

Ordförandes rader  

En synnerligen ovanlig start av golfsäsongen. Vi tillhör dock den lilla skaran som kan utöva vår idrott. 

Vi har rekord på bokningar av tider på banan och det är vi medlemmar som spelar. Vi ser dock att 

greenfee-spelare lyser med sin frånvaro vilket påverkar vår ekonomi. All tävlingsverksamhet är 

inställd och alla företagsarrangemang.  Vi kan i alla avseenden träna och utnyttja vår driving range. 

Passa på att njuta av spelet, det kommer bättre tider! Ta hand om varandra och visa hänsyn på och 

utanför banan! 

Årsmöte 

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi planerar för att om det finns möjlighet att 

vi ha ett årsmöte i slutet av juni. Alternativt så kommer vi försöka att ha det i augusti/september. 

Årsbokslut. 

Vi har ett negativt resultat i Bråvikens Golfklubb och ett positivt resultat i Bråviken Golf AB. Det 

negativa resultatet i golfklubben kommer från dom nedskrivningar på gamla fakturor som vi beslutat 

om (Visades på höstmötet hos Rejmes). Tar man hänsyn till dessa så har vi ett positivt resultat. 

 

 

 



Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen och budget finns färdig och vi inväntar årsmötet. Årets verksamhetsplan har 

fokus på att slutföra dom projekt som vi påbörjat. Vi har prioriterat att få igång banan och att hålla 

banan i så bra spelskick som möjligt. 

 

Försäljning mark 

Det finns en köpare till den mark som vi tidigare förhandlat om. Vi inväntar årsstämman och där tas 

beslutet. 

Investeringar 

Nu har dom nya klippmaskinerna kommit på plats, vilket är mycket positivt. Vi väntar fortfarande på 

en del maskiner som är restnoterade. Våra nya golfbilar är på plats. Roligt att se att våra sponsorer 

exponerar sig på våra fina bilar. 

LONA 

Vårt Lokala våtmarksprojekt, som handlar om hur vi skall kunna sköta bevattningen av banan i 

framtiden och samtidigt rena det smutsiga åvattnet har uppdaterats och ligger nu hos ett 

konsultbolag för att ta fram en offert på arbetet med att bygga bevattningsdamma och vattendrag. 

Ansökan skall sedan till Mark- och Miljö-domstolen. Svar från MM kommer i slutet av nästa år, 2021. 

Fastighets- och bankommittén  

Vi har beslutat att dela på Ban och fastighetskommittén. Ansvarig för Fastighetskommittén är Lars 

Ekfeldt och för Bankommittén Jan Monier. 

Fastigheter. 

- Vi bygger ”Golfbilsgarage” som skall vara klart till midsommar. Samtidigt kommer Kenth 

Flygare att inviga övningsbunkern. Vi väntar svar från Länsstyrelsen om bidrag för reparation 

av vattentornet. 

- Vi har dränerat om hela driving rangen (Vi ber om ursäkt för hur det ser ut. Första året utan 

vinter, vilket ställde all planering på kant. Vi jobbar för fullt för att få till en så bra range som 

möjligt). 

- Vi gör en totalöversyn på vår huvudfastighet, Manheim. 

- Mer från fastighetskommittén i nästa månadsbrev. 

Banan 

- Vi jobbar med Spogard för att få färdig vår ”Masterplan” för banan. Det går väldigt trögt, 

dessutom i dessa tider så får han inte resa ut från Danmark. Vi hoppas att vi snarast kan få till 

ett möte för att planera framtiden. Prio 1 är ”Gul 4:a”. 

- Ombyggnad av ”Röd 7:a” pågår. Vi kommer att fortsätta arbetet under hösten när magasinet 

är tömt. 

 

 

 



Information från våra kommittéer 

Oldboyskommiten: 

Onsdagsgolfen ligger nere men förhoppningen är att starta upp igen den 1 juli om nu Corona 

tillåter. Mannheim Cup utgår den 26 juni och preliminärt är nytt datum den 10 juli. (glöm ej Er 

anmälan till Thord Källlström). När det gäller seriespelet avvaktar vi vidare besked från ÖGF. 

 

 

Aktivitets- och medlemskommittén: 

Vi hade under april planerat att bjuda in alla våra nya medlemmar till ett välkomstmöte och visa runt 

på vår anläggning, besvara eventuella frågor som kan finnas, presentera all personal mm. Dessvärre 

har vi beslutat att skjuta på detta, men vi kommer att komma ut med inbjudningar så snart våra 

myndigheter tycker att det ska vara säkert att träffas.  

Vi har startat en grupp på facebook som heter ”Hitta en spelkompis – Bråvikens GK” där ni gärna får 

gå med. Syftet är att kunna lägga ut små ”annonser” om att man vill, eller tänker spela och på så sätt 

bjuda in andra medlemmar som kanske inte har någon att spela med i bollen. Länk till gruppen har ni 

här: https://www.facebook.com/groups/572339736964103/?ref=bookmarks 

 

Några rader från vår Pro 

Hej på er, 

WM-Golfs verksamhet har börjat mycket bra. Många av er medlemmar är delaktiga i TFA sommar, 

tar lektioner och tränar mycket på rangen för att bli en bättre golfare. Det tycker vi är superkul att se! 

Nästan alla nybörjarkurser är fullbokade och vi kan se fram emot många nya medlemmar på Bråviken 

under året. 

Vår shop är välfylld med det senaste sortimentet och vi är mycket stolta över de varor som vi har 

köpt in. Vi rekommenderar ett besök in till oss.  

All vår verksamhet gör vi så säker som möjligt genom att följa råd och riktlinjer från 

folkhälsomyndigheten, RF och PGA. Vi håller så mycket distans som vi kan till våra deltagare i 

kurser/lektioner som möjligt, är noga med handhygien och torkar av allt material vi har använt.  

I vår shop har vi en policy att endast släppa in två kunder åt gången för att försöka minska 

smittspridningen. Vi tackar ödmjukast för att ni är så duktiga på att hjälpa till att hålla på dessa 

tillfälliga rutiner.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/572339736964103/?ref=bookmarks


Marknads- och kommunikations avslutande rader 

Vilken härlig arbetsplats jag har fått. Nu är jag igång med min första riktiga säsong. Trots de oerhört 

märkliga omständigheterna som råder så är det alltid härligt att komma ut till jobbet här på Bråviken. 

Personligen vill jag verkligen tacka alla er medlemmar som verkligen har fått en att känna sig 

välkommen!  

Nu är golfbanan välfylld och jag skulle vilja uppmana alla att hjälpas åt att sprida golfglädje via sociala 

medier i dessa tider. Ta gärna en bild eller film när ni är här på golfklubben och spelar, tränar eller 

äter lunch och lägg upp på sociala medier. Checka gärna in på facebook och tagga kompisarna du 

spelar med, Bråvikens GK, WM-Golf och Restaurang Manheim både på Facebook och Instagram. 

Tillsammans kan vi fylla våra flöden med roliga och trevliga golfbilder.  

 

 

 


