Månadsbrev juni 2020

Bråvikens Golfklubb, styrelsen och anställda önskar alla våra
medlemmar en mycket trevlig midsommar.
Ordförandes rader
Det har varit ett intensivt år för styrelsen. Jag vill tacka alla styrelseledamöter, anställda, pro och
restaurang för ett fantastiskt jobb.
Vi börjar få fart på klubben och mycket av ”ordning och reda” har kommit på plats. Nu fokuserar vi på
möjligheterna. Vi är i en ”upplevelsebransch” och vi vill vara en klubb där man verkligen har roligt,
umgås och spelar bra golf på en fantastisk bana.
Vi har fortfarande inte någon information från Folkhälsomyndigheterna om när man kan tänkas
ändra på beslutet om maximalt 50 personer för sammankomster. Vi funderar på om vi kan hålla
årsmöte uppdelat på flera möten. Vi återkommer i frågan efter semestern.
I Covid-19 tider har alla focus på ekonomi, så har även vi!
Bästa likviditeten någonsin, bra kassaflöde och ett mycket bra resultat ackumulerat maj!
Översiktlig ekonomiinformation:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bästa likviditeten någonsin!
Amorteringsfrihet beviljat av Nordea.
Kassaflödet ser mycket bra ut.
Våra betalningsrutiner fungerar, bättre och bättre.
Resultat per maj är bland de bästa någonsin.
Vi har förbättrat ekonomiredovisningen.
Nyckeltal för dom viktigaste ekonomifunktionerna.
Egna särskilda kostnadsställen för:
Driving-Range
Golfbilar
Uthyrning och övernattning
PRO

Ny medlemsundersökning på gång!
Den 24 juni sänds det första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st ut till klubbens
medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med
Svenska Golfförbundet, där ca 360 svenska golfklubbar deltar.
Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn
på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings
arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.
Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Första
undersökningen skickas ut den 24 juni och den 26 augusti skickas den andra ut. I undersökningen
ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

Ditt svar är viktigt för din golfklubb!
Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill, är det viktigt att du
som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Då undersökningen skickas från
Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mejl den 24 juni, titta i din
”skräppost” och se om mailet fastnat, annars kommer du med i den senare undersökningen den 26
augusti.

Klubbchefens rader
Allmän information
Nu har vi kommit en bit in i säsongen och trycket på banan är det högsta någonsin. Det är väldigt
roligt att se att så många kommer ut och spelar golf. En annan glädjande nyhet är att tillströmningen
av nya medlemmar är väldigt högt. Jag är imponerad av att så många visar respekt för de regler som
myndigheterna gett oss, till skydd för både gäster och personal. Det är en speciell situation för oss
alla och vi finner ständigt nya vägar att hantera situationen, hjälps vi bara åt så kommer det säkert
att gå bra. Med så många nya medlemmar i klubben är det på plats att ge de nya ett extra varmt
välkomnade.
Vår personal
-

Med den speciella situation vi befinner oss i är belastningen på vår personal mycket stor.
Hela personalen sliter och jobbar grymt bra och ger oss en bana som knappast kan vara
bättre med de väderförutsättningar som vi lever med. Den personal som jobbar i kiosk,
restaurang, reception och med lektioner, jobbar med de restriktioner som finns, vilket gör att
arbetet helt klart blir mer stressigt än vad vi är vana vid. Men vi tackar ännu en gång för
förståelse och för all hjälp vi får.

Vad händer på banan
-

-

-

-

Greenerna på röd slinga börjar att bli bättre och vi hoppas att lite värme tillsammans med
mycket jobb gör susen och att de snart håller samma fina kvalité som våra övriga greener.
Vår nya Banchef Daniel Pantzar jobbar fram nya klippscheman och klippstrukturer för att
förfina finishen på banan och få en bättre och trevligare spelkänsla. Detta ska också skapa en
mer konsekvent klippning.
Vi kommer fram till och med PGA mästerskapen/Bråviken Open att spara lite ruffar för att
vår bana skall upplevas som lite tuffare för de bättre spelarna. Vi hoppas att våra
medlemmar spelar smart och utnyttjar sin kunskap om vår bana och får bra resultat trots de
något tuffare förhållanden.
Vi håller som bäst på att förbättra våra bunkrar, vi ber om ursäkt för att det inte ser ut som
det skall, vi räknar med att bunker arbetet skall vara klart till 1 juli. Vi har nu lagt tillbaka
krattor i bunkrarna, tänk på att hantera krattan med handske eller kratta med klubba och fot.
Nya lokala regler för bl a bunkerspel kommer snart att redovisas på vår hemsida.

Vad händer på klubben
-

På rangen är det nya bollar, konstgräset är utlagt på greenerna, övningsbunker är invigd och
väldigt många spelar på rangen, ambitionen är solklart att utvecklingen skall fortsätta.
Byggnationen av vårt golfbilsgarage fortgår och nu är det nästan helt färdigt.
Den nya övningsbunkern bakom vår Driving Range är klar och kan nyttjas av medlemmar och
träningsgrupper.
De dagar som vår bana är upptagen av PGA mästerskapen/Bråviken Open kommer våra
medlemmar, som äger spelrätt, att fritt kunna spela på några ännu ej offentliga
samarbetsklubbar. Vilka klubbar det är redovisas på vår hemsida och på Facebook.

Roligt som händer i föreningen
-

Vi fortsätter med erbjudandet på Rangekort – Ladda kortet med 1000:- och få 500:- på
köpet!
Som ni kanske har läst i NT och på våra sociala kanaler har klubben sökt och beviljats ett
stort bidrag för intäktsbortfall pga Coranapandemin.
Det var Åsas som hittade den möjligheten och vi får kompensation för intäktsbortfall t ex
greenfee, företagsgolf, tävlingar, uthyrning av rum, biluthyrning mm. Vi skall redovisa om
det är några särskilda insatser klubben gör, för i första hand ungdomar. Stödet var på
402 000 kronor och vi riktar ett stort tack till Åsa för ett grymt bra jobb.

Information från våra kommittéer
Aktivitets- och medlemskommittén:
Har genomfört en av två välkomstträffar för nya medlemmar. Träffarna syftar till att bli mer bekant
med anläggningen, få ett ansikte på personalen och skapa en ”hemmakänsla”.
Vi vill också slå ett slag för att du som medlem kan ställa upp som golfvärd en lördag eller söndag.
Som golfvärd så hjälper du främst våra gästspelare genom att hälsa välkommen och kanske visa vart
på anläggningen olika saker finns. Som en bonus får du också tillbaka din städavgift.
Påminner om vår 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
Tävling- och idrottskommittén
-

Vi kan äntligen börja att spela tävling på klubben igen. Tävlingarna går igång med start 1/7
och information om lokala tävlingar hittar ni på vår hemsida.
Är du intresserad av att vara tävlingsvärd eller funktionär på Bråviken Open så kan du höra av
dig till tavling@bragk.se eller till oss i kansliet.

Vad gäller träningsverksamheten så är den i full gång. Vi har fyra olika träningsgrupper igång.
-

Golfkul: De minsta ungdomarna. Vi har fått dela upp dem så de tränar varannan onsdag.
Juniorer: Tränar på tisdagar.
Ungdomar: Tränar på måndagar.
Elit: Tränar på torsdagar.
Tisdagar tränar alla träningsgrupper (utom Golfkul) fast på olika tider.
Onsdagar har vi träningsspel på korthållsbanan.

Det är mycket glädjande att det är det fler ungdomar i träning nu än under förra året.
Antalet junior har också ökat markant detta år troligen är det ryktet om vår mycket bra och
dedikerade ungdomsverksamhet som sprider sig. Träningarna planeras och genomförs av vår
Head Pro William Monier som stöttas upp av några ideella ledare, samt äldre ungdomar och
spelarna i klubbens elitlag.

Fastighetskommittén
Den nya övningsbunkern är invigd av ett gäng glada juniorer och byggmästare Kenth Flygare.
Övriga projekt som fastighetskommittén arbetar med är:
- En ny plan för alla våra fastigheter 20220 – 2025.
- Att göra en total översyn av vår huvudbyggnad Manheim.
- Göra en framtidsplanering av ladan vid Tee 1 på röd slinga.
- Färdigställa vårt nya golfbildgarage.
- Hur vi ska gå vidare med renoveringen av vårt vattentorn.
- Utveckling av vår drivingrange, där nya målgreener är klara, dräneringen är klar och snart finns
också avståndsmarkeringar vid varje matta.
Vi kommer att söka byggnadslov på:
- Nya toaletter på Röd, Vit och Gul slinga.
- Bastu (Vid båtuppläggningen, stigen ut vid gul 6:a)
- Bryggor (Vid stigen ut på Green Vit 5:a)

Bankommittén
- Med ny banchef på plats tar bankommittén nya tag och första delen är att Bråviken Open skall
genomföras på ett perfekt sätt
- GEO arbetet skall fortsätta i höst liksom arbetet med ISO 9000 och ISO 14 000
- Vi skall jobba för att få en stabilare klippstruktur och ett mer organiserat arbete med själva
gräsproduceringen på de olika ytorna.
- Att se till att vår personal får lättare att få fram en bra gräsprodukt med bättre maskiner och
mer kunskap.

I år ökar vi tillgängligheten med appen Sista 9
En nyhet för spelåret 2020 är att vi från och med 2020-06-01 inför Sista 9 på
Bråvikens Golfklubb. Det innebär att du får möjlighet att boka våra sista nio hål
samtidigt som det generella bokningstrycket lättar på hela banan.

Så här funkar Sista 9
Alla bollar som avser att avsluta spelet efter nio hål, meddelar detta via appen Sista 9 som du laddar
ner till din smartphone. Andra spelare får då möjlighet att se när spelluckor från hål 10 skapas och
boka dessa luckor som nya starttider.
Tiderna i Sista 9 uppdateras sedan efter speltempot. Det gör att man i förväg kan se när bollen på de
första nio hålen blir klara. Spelluckorna kan då tas över med perfekt timing av en ny boll från hål 10.
Införandet av Sista 9 ökar tillgängligheten för samtliga medlemmar och hjälper samtidigt Bråvikens
Golfklubb att öka sina intäkter. Du som användare får dessutom möjlighet att samla greenfee till andra
anslutna banor varje gång du lägger ut eller bokar en tid i Sista 9.

Snabbhetspremie till de 200 första
För att komma igång snabbt och öppna banan för fler, får de 200 första som registrerar sig i appen
och anger koden BRÅVIKENSGK100 en snabbhetspremie i form av 100 kr greenfee till andra
anslutna banor.

Här laddar du ner Sista 9
Har du frågor, tveka inte att kontakta kansliet.

