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Inledning 

Sollentuna Golfklubb, Ideell förening har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva 

golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. 

Enligt föreningens stadgar (§ 21) ska allmänt höstmöte besluta om medlemsavgifter och medlemslån 

samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.  

Verksamhetsplanen är styrelsens förslag till golfklubbens medlemmar på hur verksamheten i 

Sollentuna golfklubb med dotterbolaget Skillingegården AB ska bedrivas nästkommande 

verksamhetsår.  

Verksamhetsplanen omfattar föreningen och dotterbolaget sammanslaget som en enhet (koncern). 

Nedan redovisade aktiviteter och redovisning av budget specificeras därmed inte per juridisk enhet. 

Samtliga belopp nedan är uttryckta i tusentals kronor TSEK där annat inte anges. 

Verksamhetsplanen och budget är framtagna i ett samarbete mellan styrelse, kommittéer och 

klubbchef med personal. Det är styrelsen som lägger fram förslaget till klubbens medlemmar. 

Målet är att verksamhetsplanen också ska vara ett styrdokument i klubbledningens detaljplanering 

av säsongen och att alla i den operativa verksamheten ska känna både delaktighet och engagemang 

för våra gemensamt fattade beslut om verksamhetsinriktning. 

Fokus 2017 

Tonvikten på inriktningen för 2017 ägnas åt att  

• genomlysa organisationen och alla dess delar för att uppnå bästa möjliga effektivitet i 

förhållande till insatta resurser 

• vidmakthålla banans höga kvalitet 

• komma ikapp med fastigheternas behov av underhåll 

• med kompetens och kreativitet attrahera och vårda nya och gamla medlemmar och 

sponsorer 

• genom proaktivitet ”ligga steget före” för att nå målen 

I det fortsatta ges en nulägesbild över var vi står i alla avseenden, medlemskap, anläggningens olika 

delar och vilken inriktning fortsatt som koncernen enligt styrelsen bör lägga sin kraft på. 
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Medlemmar 

Medlemsstruktur 

Sollentuna kommuns folkmängd var vid årsskiftet 2015/2016 uppe i 70 251 personer.  
2019 beräknas folkmängden överstiga 75 000 personer. Vi blir även fler golfare i vår kommun. Enligt 

statistik från SGF bor ca 4 600 av Sveriges golfare i Sollentuna kommun. 

Av våra 1250 aktiva medlemmar (juniorer samt seniorer) är 64 % bosatta i Sollentuna kommun, och  

97 % bosatta med postadress Stockholm eller norrförort. Vilket är en snarlik fördelning som 2015.  

Sollentuna Golfklubb uppvisar en likartad medlemsstruktur som resten av golfsverige. 

Genomsnittsåldern på våra medlemmar ligger för kvinnor på 51 år, samt för män på 46 år.  

En viktig skillnad är dock att vi sedan länge har en relativt hög andel juniorer i klubben. Enligt statistik 

från SGF tillhör vi topp 20 i landet med en andel om ca 18 % juniorer. 2015 var vi topp 10 med en 

andel om ca 17 %. 

Antal medlemmar 

Antalet medlemmar i de huvudsakliga medlemskategorierna budgeteras enligt följande: 

Kategori Budget 2016      Aktuell Budget 2017 

Fullt aktiva seniorer 900 814 840 

Vardagsaktiva seniorer 180 206 210 

Juniorer 250 228 255 

Totalt                                                                    1330 1248 1305 

    
Not: Aktuellt antal är avläst 2016-11-03. Källa: GIT, Verksamhetsplanen 2016 

Här kan man konstatera hur utvecklingen har sett ut över året. Och att den tydligt speglar behovet av 

starka insatser för att både attrahera och behålla medlemmar. Detta tapp är inte ett enskilt års 

företeelse. 

Mermedlemskap 

I dagsläget jobbar vi för att återuppta Mermedlemskapet med Bro-Bålsta, och Täby GK. Mer info 

kommer inom kort.  

Tillgänglighet och beläggning 

Under perioden 1 maj – 30 september 2016 spelades totalt 894 fler ronder än under motsvarande 

period 2015. Fördelningen på medlemmar, gäster och tävlingsspel enligt nedan. Förutom under JSM 

1-3 juli behövdes inte banan stängas någon gång pga väderförhållanden. Under 2015 stängdes banan 

7 dagar under samma period. 

 



 Verksamhetsplan SoGK 2017 

Styrelsen SoGK sida 3 

  

 

 

Not: Antal ronder i tabellen avser registrerat spel mellan 1 maj och 30 september 2016 Källa: GIT 

Styrelsen har för avsikt att behålla så kallade ”på-platstider” även 2017 och då med samma 

bokningsvillkor som under 2016: 

� Vardagar: Samtliga tider mellan 07.40 – 09.00 är bokningsbara, därefter var 3e tid enbart 

bokningsbar på plats på speldagen. 

� Helgdagar: Samtliga tider mellan 07.40 – 09.00 är bokningsbara, därefter varannan tid enbart 

bokningsbar på plats på speldagen. 

Vår bedömning är att på-platstider är ett uppskattat system för medlemmar som nyttjar möjligheten 

till spontangolf. 

Greenfeesamarbete med andra klubbar 

Styrelsen har för avsikt att behålla greenfeesamarbete med följande klubbar: 

� Bro-Bålsta GK, Salems GK, Slite GK, Troxhammars GK, Täby GK, Viksjö GK och Wäsby GK. 

Exakta villkor fastställs under våren och information kommer att ges via klubbens hemsida.  

Ytterligare banor kan tillkomma beroende på intresse från andra klubbar.  

Golfbanan 

Vad har hänt 2016 

Det har under 2016 skett både stora och små förändringar. De förändringar som görs ska bidra till att 

få en bättre finish på banan, höja spelupplevelsen samtidigt som spelet snabbas på och banan blir 

säkrare. För det fina och jämna skicket på banan kan vi tacka det arbete som lagts ner under 

försäsongen. 

De större förändringarna är framförallt synliggörandet av Vibyån på hål 4, nytt tee på hål 8 och större 

vattenhinder på hål 8. 

De mindre förändringarna som gjorts under våren är av blandad karaktär, allt från service till 

spelarna till att höja spelupplevelsen. Greenen har förlängts och träd tagits ner på hål 3, dricksvatten 

på hål 5 och 13, ny pallisad på hål 6, igenläggning av bunker på hål 10 och 15, vidgat vattenhinder hål 

12 och framförallt en ordentlig gallring av de träd som inte hör hemma på banan. Vi har också 

förändrat strategin för klippning av våra fairways och där fairway möter ruff. Resultatet av 

formklippningen är finare linjer på banan, lite tuffare ruffar men också en högre stoppruff innan  

Beläggning maj – sept. 2015  2016   %

Medlemmar 12 020 56% 13 161 58% 

Gäster 5 381 25% 5 376 24% 

Tävlingsdeltagare 4 201 19% 3 959 18% 

Totalt                            21 602 100% 22 496 100% 
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vattenhinder ex hål 12 och 16. På vissa håll upplevs ruffarna som för tuffa, eller långa, och detta 

kommer att åtgärdas på olika sätt.  

Ett mycket lyckat JSM arrangemang hölls under juli månad på Sollentuna GK. Förberedelserna pågick 

hela försäsongen och allt arbete som lades ner för att få banan i extra fint skick har hjälpt oss hela 

säsongen.  

Drift och underhåll 

Drifts- och skötselprogrammet kommer framöver att följa hur vi arbetat 2016 men med vissa 

justeringar. Vi utökar bemanning och skötsel på helger, klipper greener och vältar på lördag samt 

klipper greener och krattar bunkrar på söndag. Detta för att säkerställa hög kvalitet då banan har 

som högst beläggning och då greenfeeavgifterna är som högst.  

 

Följande klipphöjder och hastighet för greener planeras under 2017 

� Green – 2,9 mm (2,9 periodvis 2016) 

� Fairway – 12 mm (oförändrat) 

� Foregreen och tees – 8 mm (10 mm 2016) 

� Semiruff – 32 mm 

� Ruff – 57 mm (32 mm 2016) 

� Greenhastighet – 9,0 till 9,5 stimpmeter 

Vi kommer också att ta fram nya underhållsplaner för en rad andra områden på banan, såsom 

bunkrar, vägar, områden utanför spelfältet, vattenhinder mm. 

Fokusområden på 5 års sikt 

Att utveckla en golfanläggning är ett långsiktigt arbete, och vi i bankommittén ska ta fram en 5 

årsplan för att få en överblick över vad som behöver göras och vad som skulle addera till den totala 

spelupplevelsen. Vi har inlett ett samarbete med Pierre Fulke, känd banarkitekt och golfspelare, och i 

den takt ekonomin tillåter vill vi ta fram en utvecklingsplan för banan, hål för hål samt 

övningsområden och anläggningen i stort. Vi vill få nya idéer och uppslag och framförallt realisera de 

planer vi redan har på ett bra sätt. Målet är att vår bana fortsatt ska stå sig väl i konkurrensen, 

attrahera nya gäster och givetvis hålla en hög kvalité och ge oss medlemmar en bra spelupplevelse.  

Fokus 2017  

Fokus nästkommande säsong är färdigställande av fem tee alternativ, främst 43-54.  Många tees kan 

med fördel förlängas och på så sätt ge möjlighet till mer variation och flera alternativa utslagsplatser.  

Underhåll av bunkrar, gångvägar och vattenhinder. Enhetlighet i infoskyltar på banan och runt 

klubbhus. 
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Budget 

 

 

 

Övriga markarealer 

Allmänna ytor 

Allmänna ytor inom klubbens område skall underhållas och vara i god ordning. Dessa har under en 

tid gått under benämningen verksamhetsområde ”Tunneln till första tee”. Detta inkluderar rabatter, 

gräsområden, asfalterade, grusade eller plattsatta områden samt utslagsplatser på rangen. 

Medlemmar och gäster skall uppfatta anläggningen som välskött. Ytterligare blomsterarrangemang 

kan tillkomma i den mån kostnaderna att hålla detta snyggt ryms inom budget. Ett område att fästa 

särskild vikt vid är hur upplevelsen av infart och parkeringar ser ut. 

Markområde Viby 

Inga planer finns att under 2016 investera tid eller pengar i detta markområde. Denna yta kommer 

att vara en del i våra löpande kontakter med Sollentuna kommun där vi bevakar föreningens 

intressen. 

Utbyggnad Stäketleden 

Trafikverkets arbete med att bredda Stäketleden längs med vår infart, träningsområde, hål 7 och 6-

hålsbana kommer att intensifieras. Vi har löpande kontakter med Trafikverket där vi bevakar detta 

projekt. Vi har tidigare aviserat en möjlighet att ta emot massor från vägbygget för att förstärka och 

höja vallen till vänster om hål 7 i spelriktningen.  

Högspänningledning 

Vattenfall avser gräva ner en ledning i ruffen till vänster om hål 7 mot vallen. Arbetet ska enligt våra 

villkor utföras efter säsongen 2016, innan säsongen 2017. Återställning ska ske av de ytor som grävs 

upp.  

Träningsområden 

Övningsområde vid parkeringen 

Arbete med planering av detta område inleds inför ett framtida utvecklingsprojekt. Skötsel följer 

samma skötselprogram som gäller för banan. 

 

Investeringar Tkr 

Nyanläggning tee hål 1, 10, 12, 13, 15 och 16 270 

Förstudie, banarkitekt  50 

Banförbättringar                                                                                                             100 

Reserv, investeringar 30 

Totalt, investeringar banan 450 
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Drivingrange  

Höstmötet 2014 beslutade att investera upp till 1,6 MSEK i väderskydd och svingstudio på 

drivingrangen. Efter ett antal manglingar under året har styrelsen 25 okt beslutat att utveckla 

rangeområdet i etapper. I en första etapp planeras en vinterisolerad golfstudio på ca 100 kvm. Detta 

planeras ske 2017. Påföljande år, ett eller flera, byggs väderskydd samt renoveras övriga 

utslagsplatser. Byggnadslov är klart och en viss ändringsansökan kommer ev att behöva göras, men 

ses inte som hinder för den fortsatta tidplanen. Allt sker endast i takt med de ekonomiska 

förutsättningar som SoGK anser sig ha. Ny kontakt med banken kommer att tas för detta ändamål. 

Säkerheten har höjts väsentligt genom de nya nät som satts upp. Även varningsskyltar har satts upp 

på rangen ca 25 meter från mattorna. Vi behöver alla hjälpas åt att fortsätta uppmärksamma risker 

med att slå bollar över nätet. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella. 

6-håls banan 

6-hålsbanan kommer att underhållas på samma sätt som under 2015. Detta innebär klippning av 

fairway och ruff de dagar som 18 hålsbanan klipps, samt klipp av greener och nya hålkoppar vid 

behov. 6-hålsbanan sanddressas och luftas i samband med att dessa arbeten utförs på stora banan. 

Fastigheterna 

Vad har hänt under 2016. 

Fastighetskommittén har under 2016 utfört en genomgripande inventering av klubbens 

fastighetsbestånd. Syftet med inventeringen har varit att kartlägga underhålls- och 

investeringsbehovet för klubbens fastigheter. Inventeringen har sedan legat till grund för 

upprättande av en underhållsbudget samt en investeringsbudget. Respektive budget är upprättad i 

en 3-års period, och kommer att revideras varje år, ett levande dokument. I respektive budget 

noteras vad som skall göras, vilket år det skall utföras, samt en budgeterad kostnad för åtgärden.  

Under 2016 genomfördes en upprustning av köket, nytt kakel vid stekbord, nya rostfria arbetsbänkar. 

Hälften av Torpets totala renoveringsbehov på totalt 250 000 kr, har genomförts under 2016, 

resterande arbeten kommer att slutföras under 2017.  

Fokusområden på 5 års sikt 

En stor del av Fastighetskommitténs arbete utgörs av planering och budgetering av 

underhållsarbeten som ligger lite längre fram i tiden.  Generellt har omsorgen om fastigheterna inte 

legat i fokus för klubben under några år. Detta innebär att det finns ett antal tyngre projekt som 

behöver betas av inom den närmaste 5 årsperioden för att behålla den totala nivån och det totala 

värdet på våra fastigheter. 
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Dessa större och tyngre objekt vi arbetar med för 2018 och framåt är  

• Renovering, nytt dagvattensystem vid infarten till parkeringen.  

• Renovering, ombyggnad av yttertaket på klubbhuset.  

• Renovering av fuktskadad källarvägg i Klubbhuset.  

• Renovering av bagförråd, 2 st. Ett förråd i Klubbhuset, samt ett förråd i 

Omklädnadshus/Gymhus.  

• I samband med arbetet med dagvattensystemet på parkeringsytan, så skall befintliga träd 

som i dag bildar gräns mellan parkeringen och bilvägen upp till Klubbhuset tas bort, och ny 

häck planteras. Transportvägen upp till Klubbhuset, sträckan mellan rangen och parkeringen, 

ca 100m, asfalteras om. 

Fokus 2017 

Under 2017 så satsar Fastighetskommittén på att beta av och komma ikapp med ett stort antal 

mindre underhållsprojekt för att vara redo och arbete med det som är större och tyngre från 2018 

och framåt. Totalt avses drygt 35 underhållsposter i nedanstående sammanställning 

Budget 

Underhållsarbeten Tkr 

Klubbhus, Inomhus 168 

Klubbhus, Utomhus 58 

Omklädnadshus/Gymhus 62 

Torpet / Utomhus 105 

Starterbyggnad, Inomhus 3 

Bollhus, utomhus 14 

Gemensamhetsytor /Utomhus    30 

Reserv, underhåll          20 

Totalt underhållskostnader                                   460 

   

 

Styrelsen har tidigare beslutat att upplåta omklädningshuset/gymhuset för åretruntverksamhet, 

Detta medför att behovet av god ventilation tillgodoses. Därför installeras en energiekonomisk till-

och frånluftsanläggning.     

Investeringar Tkr 

Omklädnadshus/Gymhus 400 

Totalt investeringar 400 
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Medlem och Marknad 

Vad har hänt 2016 

Styrelsen för Sollentuna golfklubb tog efter vårmötet 2016 ett beslut att forma en Medlems- och 
Marknadskommitté (MMK) för att tydliggöra vikten av att se medlemmarna som klubbens kunder och att 
arbeta mot marknad och kund på ett strategiskt, affärsmässigt och långsiktigt hållbart vis. 
MMK’s övergripande uppdrag är att med styrelsens övergripande ekonomiska målsättning och syfte som 
utgångspunkt, tillse att de ekonomiska och de värdemässiga målen nås för den kommande 5-
årsperioden, vad avser insatser för medlem och marknad. 
 
MMK arbetar i huvudsak inom 3 huvudområden Medlem, Kommunikation och Marknad. Arbetet inom 
gruppen har fördelats så att Peter Alexandersson och Michael Burman fokuserar på marknad och 
medlemsaktiviteterna sköts i huvudsak av Karin Björk och Elisabeth Lindberg. Caroline Holmblad sköter 
merparten av kommunikationen och kommer tillsammans med Peter Strömberg att ha ett engagemang i 
både medlems- och marknadsdelen. Sollentuna golfklubbs kansli deltar genom administration, utskick 
och allmän support. 

 

Organisation och ansvar - MMK  

KANSLI Administration, Utskick, Support

Peter Alexandersson Caroline Holmblad Karin Björk

Peter Strömberg

Elisabeth LindbergMichael Burman

MARKNAD

Företagsgolf

Paketeringsstrategi
Nya samarbeten

Sponsring/Reklamavtal
Utvärdera/Vårda befintliga avtal

Färdigställ startade projekt
Ansvara för skyltning/hålsponsring

Business club

Klubbsamarbeten
Utveckla fler samarbeten

Input från medlem

Enkäter/Undersökningar
Förslagslåda
Chattforum

Medlemsvård

Definiera/Komplettera medlemsmervärde
Attrahera för medlemsspel

Introduktion av nya medlemmar
Prova på-dagar

Åretruntaktiviteter

Medlemsrekrytering
Marknadsföring

Säsongsstartskampanjer
Paketering av värde erbjudande

MEDLEM

Kommunikation till medlemmar och övriga

Uppdatera/Kommunicera designprofil

Ny Hemsida

Nyhetsbrev
Skillingetrycket

Facebook/Instagram
Hemsida
Skyltning

Medlemsmatrikel
Annonsering

KOMMUNIKATION

 

Operativt så har MMK under den senare delen av 2016 fokuserat på ett antal kampanjer för att få in 
ytterligare medlemmar under 2016 och för att öka antalet för 2017 och därmed uppnå budgeterade 
medlemsintäkter. Kommittén har också påbörjat arbetet med att säkra befintliga och öka antalet 
reklamavtal för 2017. 
MMK arbetar också att ta fram och lansera ett hålsponsringskoncept för introduktion 2017. 
En ny hemsida är också under framtagande och kommer att lanseras under slutet av 2016. 

Under hösten 2016 har ca 350 medlemmar inbjudits att delta i en ny form av medlemsundersökning som 
SGF administrerar. Endast 39 % har svarat, så det är för litet urval för att kunna dra några säkra 
slutsatser. Innehållet och formen är dock intressant som sådan och kommer att granskas vidare. Då 
rapporten just har kommit får vi återkomma om detta. 



 Verksamhetsplan SoGK 2017 

Styrelsen SoGK sida 9 

  

 

Fokusområden på 5 års sikt 

Klubbens verksamhet får genom MMK stöttning i det som det är nödvändigt att hålla  
uppmärksamheten på, då det gäller medlemmar och sponsorer bla. Bara i Sollentuna bor mer än 
70 000 personer och finns nästan 4000 företag. Till Sollentuna är det lätt att ta sig för stadsbor som  
vill spela golf. Fokus kommer att vara att etablera långvariga relationer med både företag och 
medlemmar. SoGK har ett utomordentligt läge för reklam, både mot Stäketvägen och vid vår infart  
för att nämna några. Vi har en restaurang med året runt verksamhet, som gör att gäster kommer  
varje dag. Så detta är MMKs gynnsamma utgångspunkt och utmaning. Då MMK är ny så kommer  
detta att formuleras mera konkret efter hand. 

Fokus 2017 

Intäktsbudgeten som är lagd för SoGK för 2017 är totalt på 14 980 tkr kronor. 9 700 tkr av detta är 
intäkter som Medlems- och Marknadskommitténs arbete skall bidra till. Dessa intäkter är fördelade på 
medlemskap, greenfee, företagsgolf och sponsorintäkter/reklamavtal. Enligt prognosen för 2016 så 
motsvaras detta av cirka 9 076 000 kronor vilket innebär att MMK’s verksamhet under 2017 bör tillföra 
ytterligare i storleksordningen 624 tkr totalt. 
 

Medlemskap 

Budget 2017: 6 959 tkr Ökning mot prognos 2016: 444 tkr 

Den liggande budgeten är baserad på siffror enligt tabellen nedan, vilket innebär att  
rekryteringsmålet av nya seniormedlemmar för 2017 är 50 under förutsättning att inget  
medlemstapp sker. 

Kategori Budget 2016 Aktuell Budget 2017 

Fullt aktiva seniorer 900 814 840 

Vardagsaktiva seniorer 180 206 210 

Juniorer 250 228 255 

Totalt                                                                    1330 1248 1305 
 

För att 2017 stoppa medlemstappet och nå rekryteringsmålet och därmed fylla vår medlemskvot så 
kommer MMK att genomföra följande aktiviteter. 

� Paketera och marknadsföra ett attraktivt medlemserbjudande inför säsongsstarten 2017 

med olika former av medlemskap. 

� Skapa process för introduktion av nya medlemmar. 

� Definiera och paketera och marknadsföra medlemsvärdet i SoGK. 

� Marknadsföra banans och klubbens kvalitet och geografiska läge. 

� Marknadsföra vår ungdoms- och junior verksamhet. 

� Se över och utöka våra befintliga klubbsamarbeten. 
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� Skapa enhetlig designprofil för kommunikation. Nyhetsbrev, Skillingetrycket, Sociala medier 

och Hemsida. 

Greenfee 

Budget 2017: 2 000 tkr Ökning mot prognos 2016: 30 tkr 

Den liggande budgeten är baserad på ca 7000 gästronder.  

Bedömningen är att det inte är förenat med några stora problem att uppnå den budgeterade intäkten. 
Skulle det visa sig att vi behovet av ökade intäkter av greenfee så kommer MMK att marknadsföra detta 
genom kampanjer på hemsidan. 

Företagsgolf 

Budget 2017: 200 tkr Ökning mot prognos 2016: 50 tkr 

Den liggande budgeten är baserad på 2 större företagsgolfer med kanonstart, samt 5 mindre sällskap 
med antingen löpande start eller halva kanonstarter.  

MMK kommer att genomföra följande aktiviteter för att öka säkerheten för intäktsbudgeten. 

� Se över och förbättra paketeringen av våra erbjudanden med ny designprofil. 

� Starta ett större utskick till befintliga samarbetspartners. 

� Utskick till selekterade potentiella nya samarbetspartners. 

 

Sponsorintäkter och Reklamavtal 

Budget 2017: 550 tkr Ökning mot prognos 2016: 100 tkr 

Den liggande budgeten är baserad på 25 reklamavtal. 

MMK’s mål är att öka intäkterna genom ett större antal reklamavtal och sponsringsmöjligheter genom 
följande aktiviteter. 

� Utvärdera och eventuellt förbättra våra befintliga avtal. 

� Säkra existerande avtalsparter och utöka antalet avtal genom nya företag. 

� Ta fram och marknadsföra en hålsponsringsprodukt. 

 

Budget 2017 

Intäktsbudget 2017 - MMK Tkr 

Medlemskap 6950 

Greenfee 2000 

Företagsgolf 200 

Sponsorintäkter/reklamavtal 550 

Totalt 9700 
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Kostnadsbudgeten för MMK inkluderas idag i budgeten för Gemensamma Kostnader under rubriken 
Marknad/Info/Scorekort och är för 2017 budgeterad till 200 tkr. 

Kommunikation 

Medlemmarna informeras löpande via Nyhetsbrevet som skickas ut 2 gånger i månaden året om. 

Utöver nyhetsbrevet har vi även elektroniska nummer av vår medlemstidning Skillingetrycket. 

Information kan också förekomma elektroniskt via e-post från styrelsen, kommittéer eller sektioner. 

Det är viktigt att medlemmarna löpande uppdaterar sin mailadress hos klubben. 

Information ges också via vår hemsida www.sollentunagk.se. Till detta har klubben sedan några år en 

sida på Facebook som används flitigt för att nå ut till fler än bara våra medlemmar.  

Idrottsverksamhet 
Enligt klubbens stadgar definieras idrotten som en fysisk aktivitet som människor utför för att få 

motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.  

Idrottsverksamheten är vår viktigaste verksamhet och utgör grunden för vår förening. 

Idrottskommittén svarar för klubbens idrottsverksamhet, och uppgiften innefattar budgetering, 

planering och genomförande av de underliggande sektionernas verksamheter, som består av: 

• Juniorsektionen 

• Damsektionen 

• Herrsektionen 

• Seniorsektionen 

 

Juniorverksamheten 

Klubben har sedan den startades bedrivit en bred juniorverksamhet. Vi ser sammantaget ett stort 

intresse och tillströmning av juniorer som vill spela golf på Sollentuna GK. 

Under 2016 har vi haft drygt 120 juniorer i träning i åldrarna 5-18 år, plus de ca 15 spelare som utgör 

vår elitsatsning. Vi planerar 2017 utöka juniorverksamheten ytterligare.  

Våra 10-15 mest framgångsrika juniorer skall ges särskilt stöd avseende träning, men även för att 

kunna representera Sollentuna GK i tävlingar och aktiviteter arrangerade av SGF.  

Veckotävlingar  

Våra damer har tillsammans spelat 620 tävlingsvarv under damernas veckotävling Onsdax. 

Här finns god potential för damsektionen att utöka deltagandet under 2017. 

Våra herrar har tillsammans spelat 803 tävlingsvarv under herrarnas veckotävling Torsdax  
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Allra flitigast är våra seniorer som sammanslaget Tisdax och H60dax spelat 1833 tävlingsvarv under 

2016.  

Seriespel, seniorer 

Under säsongen 2016 har vi haft 14 aktiva serielag i kategorier som sträcker sig från D30/H30 till 

D70/H70. Sammanlagt representerar ca 100 medlemmar Sollentuna GK någon gång under säsongen.  

Många fina framgångar, med segrar för flera av kategorilagen.  

Vi siktar 2017 på att ha minst lika många serielag.  

 

Elit 

Sollentunas herrlag har spelat i elitserien i 18 år. 2016 tog det stopp. Med en föryngrad trupp får 
herrarnas elitlag ta nya tag mot Elitserien genom spel i division 1 under 2017.  
Damernas elitlag behöll sin plats i division 1. 

 

Externa gäster 

Greenfee 

Justerade greenfeepriser inför 2016 har resulterat i en betydligt bättre snittgreenfee, då vi ökat 

greenfeeintäkterna med 312 tkr, utan att öka antalet gästronder. Den höga kvalitén på banan har 

naturligtvis bidragit då vi under hela säsongen kunnat motivera ordinarie greenfee. 

Under maj till september har vi 5376 registrerade greenfeeronder i GIT, vilket motsvarar 24 % av 

totala antalet bokningar i GIT. 

Gästspel maj – sep 2015  2016  

Gäster 5381             5376  

     

Greenfeeintäkter, tkr 2015  2016  

Maj-september 1 531  1 843  

 

PGA Professionals 

Våra PGA pros ska ge medlemmar och gäster bästa möjliga utbildning i spelet golf inklusive golfens 

regelverk och värderingar. Målgruppen för utbildning skall vara alla golfspelare, från nybörjare till 

elit. 

Förutom träningsverksamheten bidrar våra PGA pros som stöd och ledning i klubbens junior- och 

elitverksamhet. Detta inkluderar rekrytering och utbildning av klubbens juniorledare. 
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Våra PGA pros bidrar till utveckling av klubbens träningsområden, bana och anläggning samt ansvarar 

för klubbens gym och träningsredskap.  

 

Reception, telefonservice mm 

Receptionen är som tidigare en samordnad funktion mellan shop, bokning av starttider, incheckning 

lektionsbokning, samt allmän medlems- och tävlingsservice.  

Receptionen/shopen är tidvis bemannad med 2 personer. Under hektiska perioder behövs ibland tre 

personer bakom disken för att serva alla medlemmar och gäster. Under sådana perioder har vi 

begränsad möjlighet att bistå medlemmar och gäster via telefon. Vi kommer inför säsongen 2017 se 

över om det finns skäl att införa särskilda telefontider då vi i första hand prioriterar de medlemmar 

och gäster som besöker oss. 

Bemanning och öppettider i shop och reception kan komma att justeras något inför 2017. Vi har 

under 2016 haft shop & reception öppet till 19.00 på vardagar, vilket kan komma att kortas ner något 

2017. Öppettider och bemanning anpassas efter säsong.  

 

Generellt eftersträvas för 2017 och framåt en ökad bokning över internet för att göra det möjligt att 

stretcha bemanningen. I detta syfte kommer även en något ökad väntetid för service i receptionen 

kanske bli en realitet, för vilken medlemmarnas tolerans tacksamt emotses. 

Shop 

Vår shop ingår även fortsättningsvis i butikskedjan Golfstore.  

Vi kommer att fortsätta erbjuda ett brett sortiment av kläder, skor och utrustning.  Vi kommer att 

rikta ännu mer fokus mot marknaden för custom fitting (skräddarsydd utrustning) där shopansvarig 

har stor kunskap och hög renommé inom branschen från tidigare uppdrag. Våra kunder ska alltid 

kunna få hjälp av kunnig personal och möjligheter till kvalificerad custom fitting av all utrustning.  

Vi ser ytterligare potential i shopverksamheten som fortsätter öka i omsättning. Lönsamheten ska 

bibehållas på nuvarande nivå om minst 30 % bruttomarginal på försäljningen.  

Restaurang 

Lena & Ulf Möller-Claesson har sedan april i år drivit Sollentuna Golfrestaurang. Lena & Ulf planerar 

för en året runt verksamhet och fortsätter som krögare även under 2017.   

Restaurangens öppettider är under golfsäsongen mellan 08.00 – 20.00, i vissa fall längre. Under 

vinterhalvåret serveras dagens lunch mellan 10.00–14.00.  
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Ekonomi  

Vi i Sollentuna Golfklubb har genom åren haft förmågan att övervinna ekonomiska utmaningar och 

anpassa oss efter de stora förändringar som skett på golfmarknaden. 

Vi har klarat detta med avgifter som är väl jämförbara med golfklubbar i vår närhet. Vi har också 

kunnat behålla systemet med medlemslån, något som blir allt mer ovanligt på en golfmarknad där 

många klubbar har tvingats omvandla medlemslånen till spelrätter eller aktier med ett osäkert värde. 

Med detta system uppstår också en miljö där medlemmarna betalar olika mycket för att vara 

medlemmar.  

Vi vet också att många golfklubbar har en mycket ansträngd ekonomi och nedläggning av klubben 

som resultat. Vår förenings framgång är beroende av att många medlemmar är beredda att hjälpa till 

i föreningen genom ideella insatser. Styrelsen anser att vår förening har bättre förutsättningar att nå 

sina mål om medlemskapet är förknippat med samma ekonomiska villkor för alla medlemmar.  

Styrelsen anser att fortsatt finansiering av verksamheten med hjälp av medlemslån är ett system väl 

värt att försvara. Vi ser detta som mer attraktivt jämfört med de klubbar som hänvisar medlemmarna 

till den öppna marknaden för handel med spelrätter den dagen man vill börja eller sluta i klubben. Vi 

måste däremot vara uppmärksamma på hur vårt kassaflöde påverkas av att medlemmar lämnar oss 

och därmed får tillbaks sitt medlemslån. 

 

Intäkterna över de senaste åren 2013-2016 har hållit sig inom spannet 13,7-14,3 MSEK.  

Antalet medlemmar har minskat och därmed medlemsintäkter, dock har bortfallet kompenserats 

med ökad greenfee och försäljning i shopen. 

Under samma period 2013-2016 har totala kostnader ökat i paritet med intäktsökningen. Det är av 

största vikt att både gasa och bromsa så att kostnaderna inte skenar iväg. Samtidigt måste vi också 

satsa för att vara tillräckligt attraktiva i erbjudandet.   

För att hantera risk och skydda föreningen (och vårt inlånade kapital) så behöver vi, föreningen, vidta 

ett antal åtgärder: 

• Vi måste försäkra oss om att ha en viss kassaberedskap. Denna beredskap måste vi 

medlemmar skapa tillsammans genom att generera överskott i verksamheten. En del av 

detta överskott skapar vi genom våra avgifter. 

 

• Vi måste erbjuda medlemmar en attraktiv anläggning som står sig i konkurrens med 

erbjudanden från andra klubbar. Detta uppnår vi genom att löpande utveckla anläggningen, 

bland annat genom investeringar. Investeringsutrymmet skapas genom våra avgifter, externa 

intäkter samt i vissa fall upplåning.  

 

• Vi måste vara smarta i hur vi använder våra medel genom att bit för bit ser över 

verksamheten och ställa frågan ”Kan vi arbeta på ett annat sätt”?  

 

• Vi måste erbjuda medlemmar en attraktiv verksamhet, såväl idrottslig som social. Denna 

bygger vi bland annat genom ideella insatser i kommittéer och sektioner.  
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Insatser från vår personal är också mycket viktiga för att klubben ska kunna nå de mål vi medlemmar 

sätter upp för verksamheten, exempelvis i verksamhetsplan och budget. Som förening är vi beroende 

av att kunna attrahera personal som systematiskt och långsiktigt arbetar med utveckling av 

verksamhetens olika delar och av anläggningen. Personalens engagemang och ansvarskännande är 

därmed en framgångsfaktor i föreningen. Kontinuitet säkerställer också att vi bygger kompetens 

inom klubben. Vår personals insatser får direkt effekt på målen kring hur vi ska behålla och rekrytera 

medlemmar.  

Trots ovan åtgärder för att reducera risken för att föreningen inte uppnår sina mål eller att 

ekonomiska problem uppkommer, så finns naturligtvis ingen 100 % garanti för att så inte sker.  

Genom att vidta åtgärder inom ovan områden så är det dock styrelsens uppfattning att vi bättre 

kommer att kunna hantera riskerna i vår verksamhet och därmed också skapa förutsättningarna för 

ett skydd för våra inlånade medel. 

Nedan budget avspeglar styrelsens synsätt på våra gemensamma risker och hur detta får effekt på 

vår ekonomi. 

 

2017 års ekonomi 

Medlemsavgifter 

För att klara de övergripande målen i Verksamhetsplanen 2017 så föreslår styrelsen följande 

medlems- och spelrättsavgifter för 2017.  

Medlemskategori Spelrättsavgift 2017, kr 

Fullt aktiv, senior  5 290 

Vardagsaktiv, senior 3 300 

Junior 9-12 år 475 

Junior 13-21 år 2075 

 

___________________________________________________________________ 

I avgifterna ovan ingår en städavgift ( ej junior 9-12), som vid deltagande vid golfklubbens städdag 

återgäldas i form av en SoGK greenfeecheck (värde 500 kr), samt laddning motsvarande 100 kr  

på rangen.  

Städdagen är en viktig dag för klubben och med gemensamma krafter kan vi åstadkomma mycket på 

vår anläggning. Vi vill därför uppmärksamma deltagandet och erbjuda denna form av kompensation. 

Vi strävar också efter att på det här sättet skapa samvaro över generationsgränserna och på så vis 

bygga för kontinuitet. Vår förhoppning är att detta leder till ett ökat engagemang, bidrar med ökad 

gemenskap samt ett ökat ansvar.  
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På ovan spelrättsavgift tillkommer moms med 6 %. Syftet med denna redovisning är att vi i vår 

gemensamma budget vill tydliggöra vilka medel som klubben förfogar över, exklusive skatter och 

avgifter. Vi budgeterar samtliga kostnader exklusive skatter och avgifter. 

Vi föreslår oförändrad medlemsavgift 2017 i den ideella föreningen Sollentuna Golfklubb, 1 100 

kronor. På detta belopp tillkommer ingen moms eller andra avgifter. 

För vilande medlem, senior och junior, föreslår vi oförändrade avgifter med 500 kronor och 100 

kronor. Vilande medlem äger inte rätt att rösta på medlemsmöte. Ett vilande medlemskap kan 

aktiveras i mån av plats och ger efter inbetalning av aktuella avgifter rösträtt på medlemsmöte.  

Genom ovan avgifter för 2017 bedömer vi oss kunna upprätthålla en ekonomi i balans och skapa 

förutsättningar för: 

� Att genomföra beslutade investeringar på bana och byggnader. 

� Ett fortsatt arbete med att hitta kostnadseffektiva metoder för att säkerställa service och 

kvalitet i den verksamheten vi bedriver för att behålla nuvarande medlemmar och attrahera 

nya medlemmar. 

� Att säkerställa de resurser som krävs för att skapa ökade externa intäkter. 

� Ökad tillgänglighet till banan för medlemmarna genom ett minskat antal ronder spelade av 

externa gäster, åtminstone i nivå med 2016 års utfall.  

� En kassalikviditet som innehåller reserver för att kunna möta oförutsedda större svängningar 

i medlemsantal eller andra väsentliga händelser som påverkar våra intäkter eller kostnader. 

Investeringar 2017 

Enligt ovan är investeringar för 2017 följande 

Investering Tkr 

Banan, enligt ovan specifikation       450 

Fastigheter, enligt ovan specifikation 400 

Totalt 850 

   

Den under banan beskrivna utvecklingen av rangeområdet ligger inte med i budget för 2017 då den 

kommer att vara självfinansierande. När banken har sagt sitt och vi har en komplett investerings och 

intäktskalkyl kommer vi tillbaka med en ny budget i den frågan. Ramen upp till 1,6 mkr som beslöts 

på höstmötet bevakas.  

Medlemslån 

Medlemslånet ska vara oförändrat 11 000 kronor per senior medlem, utan ränta. Det året senior 

medlem fyller 24 år erläggs 5 500 kronor i medlemslån. Från det året senior medlem fyller 27 år 

erläggs fullt medlemslån, 11 000 kronor. Lånet återbetalas enligt villkor på lånerevers då medlem 

meddelat utträde ur klubben.  
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Budget 2017 

För att säkerställa möjligheter att skapa utrymmer för framtida investeringar så strävar styrelsen 

efter att sätta ett resultatmål för verksamheten, i år 3,4 %, mot vilket verksamheten bör styras.  

Motsvarande resultatmål i budget 2016 var 2,8 % och det prognoserade resultatet 1,5% Styrelsen 

kommer att inrikta sig mot att hitta det optimala målet för vår verksamhet inför budgetåret 2018. 

Det är sannolikt så att det bör ligga närmare 5% för att kunna säkerställa just investeringsutrymme. 

 

Budget 2017 - Intäkter Budget 2016 Prognos helår 2016 Budget 2017 

Medlems- och spelrättsavgifter 7 200 6 506 6 950 

Greenfee 1 800 2 050 2 000 

Företagsintäkter 710 600 750 

Shop, uthyrning, golfbilar, vagnar mm 2 270 2 480 2 550 

Range 840 840 850 

Lektioner och verkstad 1 035 1 200 1 200 

Kommittéer 30 27 40 

Tävlingar 300 300 300 

Hyresintäkter, restaurang, skåp mm 365 340 340  

Totala intäkter 14 550 14 343 14 980 

 

Budget 2017 – Kostnader Budget 2016 Prognos helår 2016 Budget 2017 

Personalkostnader, fast och säsong - 5 848 - 6 015 - 5 890 

Drift och underhåll banan - 1 925 - 1 860 - 1 820 

Drift och underhåll fastighet - 1 015 -  1 000 - 1 160 

Inköp shop, omkostnader uthyrning mm - 1 570 - 1 750 - 1 790 

Drift och underhåll drivingrange - 95 - 70  - 100 

Omkostnader lektioner/verkstad - 125 - 155 - 130 

IK/JK/Elit/Styrelse/Jubileumsår  - 345 - 370 - 430 

Omkostnader tävlingar - 230 - 160 - 180 

Kontorsomkostnader, IT, möten mm - 240 - 255 - 310 

Information, scorekort, marknadsföring  - 145 - 170 - 200 

Revision, redovisning - 245 - 260 - 250 

SGF/SGDF - 255 - 220 - 225 

Försäljningsomkostnader, kortavgifter  - 130 - 110 - 110 

Oförutsett, reserv - 100 - 80 - 100 

Summa kostnader - 12 269 - 12 475 - 12 695 

Avskrivningar - 1 600 - 1 450 - 1 540 

Ränteintäkter och räntekostnader - 275 - 210                        - 230 

Resultat 406 208 515 
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Förslag till beslut       

Styrelsen i Sollentuna Golfklubb, Ideell förening med dotterbolaget Skillingegården AB föreslår att 

medlemsmötet beslutar om att: 

� Medlemslånet ska vara oförändrat 11 000 kronor per senior medlem, utan ränta. Det året 

senior medlem fyller 24 år erläggs 5 500 kronor i medlemslån. Från det året senior medlem 

fyller 27 år erläggs fullt medlemslån. Lånet återbetalas enligt villkor på lånerevers efter att 

medlem meddelat utträde ur klubben.  

� Medlemsavgift i föreningen 2016 fastställs till 1 100 kronor per medlem. Detta gäller både 

juniorer och seniorer.  

� Spelrättsavgifter till Skillingegården AB fastställs enligt specifikation i Verksamhetsplanen. 

� Verksamhetsplanen 2016 inklusive budget i dess övriga delar enligt ovan fastställs. 

 

Sollentuna nov 2016 

För styrelsen 

 

Birgitta Gure 

ordförande 

 

 

 

 

 


