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UPPLEV 
DELSJÖ GOLFKLUBB

E N  F U L L S E R V I C E A N L Ä G G N I N G  M E D  I N B Y G G D  K L U B B K Ä N S L A  

F Ö R  B Å D E  G O L F,  F R I T I D ,  N Ö J E  O C H  A R B E T E .  

VÄ L K O M N A .

Här kan du Spela, träna 

golf och köpa golfprylar. Här kan du anodrna din Kon-

ferens, middag eller ditt event.

Här finns en vacker golfbana

bara 5 minuter från Avenyn.
Här finns en av Sveriges 

bästa golfkrogar.
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Vår värd: Karin Sjödin  
Delsjö GK

BOKA 
PRO-AM

K Ö P  E N  P L AT S  D E N  1 6  J U N IO C H  R E P R E S E N T E R A  E R T  F Ö R E TA G  T I L L S A M M A N S  M E D  K U N D E R ,  VÄ N N E R  O C H  F R A M T I D E N S  G O L F S T J Ä R N O R  U N D E R  G Ö T E B O R G S  S T Ö R S TA  G O L F U P P L E V E L S E  2 0 1 4
K O N TA K TA  

S E R V I C E C E N T R E T  E L L E R  Å S A  L I L J A :  0 3 1 - 7 2 5 0 5 1 2   

Hämta vår presentation och berätta för dina vänner och bekanta om vad vi erbjuder 
på Delsjö Golfklubb. Vi hjälper dig också att arrangera kompis- och släktgolf. Stötta
också klubbens arbete för att samla ihop prispengarna till Delsjö Ladies Open 2014
Hosted by Karin Sjödin genom att medverka på vår Pro-Am-tävling med ert företags-
lag. Information om vår Pro-Am-tävling finns i vårt Servicecenter eller på vår hemsida.  
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Planerna för 2013 var stora och mycket skulle falla på plats detta år. 

Vi skulle nu skörda av våra satsningar; fairways, arrangera Nordea Tour,

starta bygget av vår nya träningsanläggning, höja vårt nöjdhetsindex i

enkäterna, öka intäkterna och stärka ekonomin. Stora var planerna.

Men…

...året började med kyla och torka, vi slet vårt hår och frågade
oss; hur skulle vi få banan klar för spel till Nordea Tour? 
Samtidigt gick vi och väntade på att få besked från Allmänna
Arvsfonden om bidrag till vår nya träningsanläggning. 

Fantastiskt ”Delsjödag” arrangerade av juniorerna. 
Till slut kom värmen och regnet. Vi öppnade banan en månad
senare än vi brukar. Gräset växte så det knakade och arbetet
med att få banan spelbar höll på nästan dygnet runt. Det bör-
jade se riktigt bra ut. Efter en lyckad Delsjödag som juniorerna
arrangerade drog det ihop sig till Nordea Tour. Samtidigt gick vi
och väntade på att få besked från Allmänna Arvsfonden...

”Med beröm väl godkänt” av Nordea Tour, SGF och 
proffsen.
Nordea Tour var ett stort arrangemang, kanske lite för stort. 
Införsäljningen av Pro-Am paketen, som skulle finansiera tävling-
ens prissumma, skulle visa sig innebära en enorm uppoffring
som satte spår i det övriga arbetet med klubbens intäkter. 
Till slut fick vi ihop prissumman och tävlingen gick av stapeln
som planerat. Vi fick också se våra medarbetare, ban-
arbetare och ett härligt gäng medlemmar ställa upp till 101%
under tävlingen. När tävlingen sedan var genomförd berömde
Nordea Tour, SGF och tävlingsdeltagare oss för vårt fina arbete
och vårt stora medlemsengagemang. Utan er alla hade det inte
blivit den succé det blev. 

Pro-Am med hällregn!
Tävlingen började med en dubbel Pro Am förmiddag i hällregn 
för att sen bli en hygglig eftermiddag och en avslutning med god
middag och underhållning. Trots hällregnet (som var det värsta
jag upplevt) var alla lika glada och nöjda efteråt. Själva Nordea
Tourtävlingen genomfördes i bra väder, förutom några timmar på
sen söndag eftermiddag. Banan höll hög klass, var utmanande
och fick mycket beröm av spelarna. Vinnaren gick på 67 slag
sista dagen, trots regn!

Sedan fick vi en kanonbana hela säsongen.
Allt arbete för att få en fin bana inför Nordea Tour fick vi medlem-
mar glädje av hela sommaren och hösten. Sommaren var nog
en av de bästa vi haft. Banan har nog aldrig varit i så bra skick.
Allt flöt på bra och jobbet med avvattningsprojektet följde pla-
nen. Alla nöjda och glada. Och vi väntade fortfarande på besked
från Allmänna Arvsfonden...

Höjt Nöjdhetsindex från partners & greenfeespelare 
Vi fick mycket beröm från våra greenfeegäster vilket värmde, 
det visade sig också genom höjda nöjdhetsindex från gäster
och partners i våra enkäter. Vår medlemsenkät som gick ut i
september visade dock ingen förändring vilket var lite förvå-
nande. Jag tror dock att kraven på en förstklassig bana var för-
väntad bland våra medlemmar och överträffar man inte
förväntningarna så blir betygen inte lika bra. Vi får också varje år
många värdefull tips och råd via enkäten vilket är mycket viktigt
för styrelsens arbete för att kunna driva klubben framåt. Jag vill
dock uppmana fler att svara på enkäten, det är i princip samma
antal svar varje år. 

Inga pengar från Allmänna Arvsfonden! 
I september kom kallduschen som vi hade svårt att hämta oss
från. Allmänna Arvsfonden meddelade avslag på vår ansökan
om bidrag till träningsanläggningen. Eftersom vi räknade med att
få ett väsentligt bidrag och upphandlat byggare i förväg blev vi
tvungna att helt avbryta projektet. Det tog lite tid att analysera
vad som hänt och varför innan vi kom igång igen med plane-
ringen. Nu kör vi på för fullt för att följa beslutet att bygga från
det extra årsmötet. Träningsanläggningen blir av men blir färdig
något 
försenad. 

Lång säsong och ökat spel
Golfsäsongen 2013 blev mycket bra med ökat spel på banan
(ca 20 %), bra betyg på banan och spel långt in i november
(greenerna klipptes sent i november). Trots mycket regn under
hösten höll banan mycket hög klass tack vare arbetet med 
avvattningsprojektet (som nu fortsätter).

Ordföranden har ordet.

”I nådens år 2013”

Richard Norling som 

31-åring 1985 och som... ...har haft ordförandeklubban under perioden 2006-2014
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Tråkigt att lämna med minusresultat
Inför 2013 bytte vi redovisningssystem, en investering som är
mycket positiv på lång sikt men tyvärr har kostat tid, pengar och
kraft. Den ekonomiska nyttan av denna förändring visar sig
2014. Årets negativa resultat är naturligtvis en stor besvikelse,
men vi har redan genomfört en del besparingar som vi förväntar
ger positiv effekt för resultatet 2014. Det känns dock mycket 
tråkigt att behöva lämna ifrån sig ett minusresultat efter mitt sista
år som ordförande. Speciellt med tanke på att vi, trots ständigt
tunga investeringar i banan, har haft positiva resultat under
många år. Inte riktigt vad jag tänkt mig. 

Efter 14 år i styrelsen vill jag tacka för mig. Jag är övertygad om
att den nya ordföranden och styrelsen, tillsammans med våra
duktiga medarbetare och medlemmar, kommer att ta tag i de
utmaningar som väntar. Golf-Sverige är under ständig förändring
och med teknikutveckling, smartphones och mer regn blir det
inte lättare att driva en golfklubb framöver. Delsjö GK har klarat
sig mycket bättre än andra och det skall vi ta vara på. Det har
varit en härlig tid med ömsom vatten och ömsom vin. 

Jag vill rikta ett stort TACK för allt stöd och alla goda råd jag fått
under min tid i styrelsen. Jag vill även tacka alla medlemmar
som stöttat mig och som deltagit i vår styrelse, i våra kommit-
téer och i övriga projekt. Det är min förhoppning att ni har 
uppskattat alla de förbättringar på banan som jag, styrelsen 
och våra kommittéer drivit igenom och genomfört.

Nu tänker jag ägna mig åt mitt eget golfspel och försöka ta mig
ner till singel igen. Om inte annat så för att slippa hcp-tjötet från
min hustru Eva och min bror John, som nu har lägre handicap
än jag (har aldrig hänt tidigare!). 

Tack för mig

Richard  Norling 
Ordförande 

Ordföranden har ordet.

Forts. ”I nådens år 2013”



Kallelse...
…till ordinarie årsmöte i Delsjö Golfklubb tisdagen den 8 april 2014
i Delsjö Golfkrog kl. 18.30 Registrering i röstlängd från kl. 18.00.

Föredragningslista
1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet.

6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets/räkenskapsåret.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

10 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och medlemslån 
samt budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret.

11 Val av:

11a klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år

11b Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
- 2 ledamöter väljs på årsmötet jämna år samt 2 ledamöter på årsmöte udda år.

11c två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.

11d två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens 
ledamöter ej delta

11e två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses 
tillordförande.

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13 Övriga frågor.
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Styrelse
Ordförande Richard Norling 2013- till årsmöte 2014

Styrelseledamot Lars Jagenburg 2013- till årsmöte 2015

Styrelseledamot Åke Lundahl 2013  till årsmöte 2014 

Styrelseledamot Linda Sandstedt 2013  till årsmöte 2014

Styrelseledamot Nils Hansson 2013 till årsmöte 2015 

Suppleant Rutger Barrdahl 2013  till årsmöte 2014

Suppleant Britt Rolfson 2013  till årsmöte 2014

Revisorer Markus Hellsten 2013- årsmötet 2014

Jonas Cullberg 2013- årsmötet 2014

Revisorsuppleanter

Barbro Söder Olsson 2013- årsmötet 2014

Sivert Berglund 2013- årsmötet 2014

Valberedning Hans Jimgren 2013- årsmötet 2014

Jonas Hermansson 2013- årsmötet 2014

Charlotta Warnhammar 2013- årsmötet 2014

Valberedningens förslag till ny 
styrelsen 2014-2015

Ordförande Anderz Larqvist Nyval 1 år till årsmöte 2015

Styrelseledamot Britt Rolfson Nyval 2 år till årsmöte 2016 

Styrelseledamot Björn Hedberg Nyval 1 år till årsmöte 2015 

Styrelseledamot Åke Lundahl Omval 2 år till årsmöte 2016 

Styrelseledamot Nils Hansson Sittande till årsmöte 2015 

Suppleant Karin Enarsson Nyval 1 år till årsmöte 2015

Suppleant Mats Larsson Nyval 1 år till årsmöte 2015

Revisorer Filip Johansson EY 2014- årsmötet 2015

Markus Hellsten  EY 2014- årsmötet 2015

Revisorsuppleanter

Barbro Söder Olsson 2014- årsmötet 2015

Sivert Berglund 2014- årsmötet 2015

Delsjö GK:s vision 
och värderingar

Vision
Att över tid alltid producera en positiv upplevelse för;
golfspelare, gäster, egna medlemmar, greenfeespelare
samt partners. Delsjö GK vision är att över tid rankas
som en av Sveriges 20 bästa klubbar/banor inom sitt
segment.

Mission
Att styrelsen och ledningsfunktionen arbetar på ett sätt
som motsvarar medlemmars, greenfeespelares samt
partners krav och förväntningar på bemötande, service,
bana, restaurang samt träningsanläggning vid varje
besök på Delsjö GK. Delsjö GK är en ideell idrotts-
förening, som i enlighet med Riksidrottsförbundets anda,
ser golf som idrott där medlemmarna erbjuds fysisk, 
psykisk, social och kulturell stimulans och utveckling.
Delsjö GK vill värna om idrottsrörelsens tradition, moral
och etik samt vara en del av det moderna, demokratiska
och mångkulturella samhället.

Värderingar & Varumärke
RESPEKT (allas lika värde)
Förklaring: Delsjö GK har respekt för den enskilde 
människan oavsett i vilken roll kontakten sker; medlem, 
greenfeespelare, partner, restauranggäst, anställda, 
leverantör eller andra intressenter. 

ANSVAR (man kan lita på Delsjö GK - verksamheten tål 
genomlysning)
Förklaring: Delsjö GK är en öppen organisation, en
golfklubb man kan lita på. Delsjö GK tål genomlysning.
Delsjö GK tar ansvar för den viktiga betydelse klubben
har för sina medlemmar, greenfee spelare, partners, 
restauranggäster, leverantörer och andra intressenter 
och agerar utifrån det.

PROFESSIONALISM (insatser som ger resultat och
skapar värde)
Förklaring: Professionalism är förmågan att leverera
högkvalitativa upplevelser och golftjänster som skapar
långsiktighet och som, över tid, stärker lojalitetet och 
relationen med Delsjö GK. I alla relationer är Delsjö GKs
medarbetare professionella i sitt uppträdande.

ENGAGEMANG (står för det man gör och tror på det)
Förklaring: Inom Delsjö GK finns ett starkt engagemang
för det Delsjö GK levererar. Engagemang är en värdering
som skär rakt igenom de andra tre; om Delsjö GK har 
respekt för individen, tar ansvar för medlemmarna och
partners och är professionella i alla sina relationer –
Delsjö GK visar i alla lägen prov på ett starkt engagemang.
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Styrelsen
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten mellan den 30 mars
2013 och den 08 april 2014.

Ideellt
Tack alla som ställt upp och hjälpt klubben under året, utan er
skulle våra medlemsavgifter ha varit betydligt högre. Vår ideella
organisation fungerat bättre och bättre. Ett extra tack till kom-
mittéordförandena och sektionsledare som lagt ner mycket jobb
och tid på klubben. Alla ni som gjorde Nordea Tour till en lyckad
tävling skall ha ett extra stort TACK.

Idrotten
Vår satsning på juniorer har varit framgångsrik, intresset och ak-
tiviteten har varit hög. Juniorerna vann junior SM Lag och hade
mycket framskjutna placeringar i JSM. Våra elittjejer kämpade
men klarade tyvärr inte att hänga kvar i Lag SM. Elit herrlaget
spelade Lag SM och hamnade på en mycket bra 6 plats.
Klubbens serielag kämpade väl och fick framskjutna placeringar. 
Klubben blev rankad som nummer 2 och juniorsidan som 7.

Klubben
Vi har även i år genomfört en medlemsenkät som varit till stor
hjälp i vår verksamhetsplanering. Under året har även en enkät
till våra greenfeegäster och partners genomförts.
Servicecenter har fungerat bra och de har fått många positiva
kommentarer av medlemmar, gäster och partners.

Miljö
Personalen har arbetat aktivt med miljön

Golfbanan
Banan fick en förskräcklig vår med kyla och torka. När väl värme
kom lades ett enormt arbete ner för att få bana i bra skick inför
Nordea Tour. Vi lyckades och fick en sommar och höst med
banan i mycket bra skick. Vi har arbetat mycket med vårt av-
vattningsprojekt (rensning av stamledningar, fairwaydränering
samt sandslitsning m.m.) och åtgärdat 2:an med mycket bra 
resultat

Golfrestaurangen
Samarbetet med våra krögare har fungerat väl. Ombyggnad av
diskutrymmet har genomförts under julledigheten. 

Tränarna
Anders Nilsson har framgångsrik arbetat med Idrott & service 
förutom sina tränarsysslor. Pernilla Sterner har framgångsrikt 
tränat våra ungdomar och flicklag. Carl Magnusson har arbetet
med junior/elit samt kategorilagen och som tränare under året.

Personalen 
Ett stort tack till all personal som starkt medverkat till den 
trevliga stämningen på klubben. 
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Golfbanan & klubben  
2013 var ett år då vintern vägrade släppa greppet och vi kunde
öppna banan för spel först den 4: e maj. Våren var inte bara kall
utan också mycket torr med relativt blåsigt väder. Vi lade ner
stora resurser på att skydda greenerna (både dukar och dress)
och lyckades på så vis undvika större skador (svampskadorna
kom vi dock inte ifrån). 2013 var också året då vi kom igång or-
dentligt med den synliga delen av ett avvattningsprojekt som
kommer att ge torrare spelytor på sikt. Vi stod också som värd
för en Nordea Tourtävling med gott resultat. Resten av året bjöd
på bra väder och tillsammans med de arbetsinsatser som gjor-
des uppnåddes det högsta nöjdhetsindexet hittills. 

Under säsongen användes normalt med vatten, gödning och
dressmaterial.

Genomförda projekt 2013

• Avvattningsprojekt fortsatte och utökades (50 % mer)
• Sektionering av bevattning (etapp 3)
• Fortsatt genomgång av dräneringssystemet
• Åtgärdat ett antal blötområden
• Plantering av träd mellan 10: an och 7: an
• Bytt ut en del staket på banan
• Ändrat klippning (mer semiruff, mindre ruff)
• Singelklippning av tee
• Slitsning av fairway (8: an)
• Åtgärdsplan för 2:an gjordes och genomfördes
• Installera ett filter till dricksvattnet vid kiosken (för bättre 

vattenkvalitet)
• Ökad frekvens av luftningar, främst runt greener
• Ökad röjning runt spelytorna
• Vältning av greener

Verksamhetsberättelse 2013



Marknad & Kommunikation 
Försäljning företag 2013:
Utifrån den marknadssituation som rådde 2013 så är utfallet 
riktigt bra och i nivå med den budget som var lagd. Vi har ett
trettiotal företag som är något större Partners och många av
dem är återkommande, därutöver har vi ca 20-talet mindre 
företagspartners, t ex prisbordssponsorer.
Utöver ”vanliga” Partnerpaket sålde vi även in ProAm-paket i
samband med Nordea Tour-tävlingen Delsjö Ladies Open 
hosted by Karin Sjödin & Linda Wessberg” till ett värde av drygt
250 000 kr.

Partneraktiviteter 2013:
• Två stycken partnerfrukostar med teman genomfördes, 

den ena avslutades med träning på rangen och den andra 
med spel på banan – mycket uppskattat. Ca 15 partners 
deltog vid varje tillfälle.

• Vi gjorde en lyckad partnerresa över två dagar till 
Falsterbo GK, 16 partners deltog.

• Vår traditionella partnergolf sedan 2003 ”Delsjö Business 
Masters” genomfördes i september med 19 deltagande 
3-mannalag. Företaget Brightpoint vann detta året.

• ProAm-tävlingen den 14 juni får sägas vara det största 
Fötertagsarrangemanget under året, 17 st 3-mannalag 
spelade med varsitt damproffs dagen före Nordea Tour 
startade. Ett mycket lyckat arrangemang som förutom golf 
inkluderade lunch med föreläsning av Jens Lind samt 
middag med underhållning och prisutdelning. Ett möjligt 
upplägg tack vare gott bistånd från SGF.

Kommunikation/marknadsföring 2013:
En partnerbroschyr togs även i år fram som användes som sälj-
verktyg för nya Partners – skickades också ut till ca 4000 före-
tag I Göteborgsregionen. Främst en bra och kostnadseffektiv
varumärkesåtgärd som är möjlig genom samarbetet med Bring.
I och med ett fortsatt samarbete med GP annonserade vi en del
under säsongen, främst i syfte att stärka varumärket Delsjö
Golfklubb för Göteborg samt att marknadsföra Nordea Tour-täv-
lingen ”Delsjö Ladies open hosted by Karin Sjödin & Linda
Wessberg”.

Delsjö GK på Facebook
Facebook för Delsjö Golfklubb jobbades det vidare med under
året, ett bra komplement till hemsidan. Ökat från ca 170 ”vän-
ner” till närmare 300 ”vänner” 

Hemsidan
Hemsidan har blivit något bättre efter förra årets uppgradering,
ett ständigt pågående jobb.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev till medlemmar skickas kontinuerligt ut via mail när
behov finns. Ett kostnadseffektivt och bra verktyg – nyhets-
breven har också en bra öppningsfrekvens, ca 70% av alla med-
lemmar klickar upp dem. Även våra företagspartners har fått 
nyhetsbrev 4-5 gånger under året, uppskattat. 

Samarbete med andra golfklubbar
Samarbete, t o m 2014, med andra golfklubbar i regionen
genom Golfdestination Göteborg, en sammanslutning där vi 
tillsammans med Hovås GK, St Jörgen GK, Öijared GK, Partille
GK, Albatross GK jobbar gemensamt för att marknadsföra golf 
i Göteborg tillsammans med bl a Graf Travel som är en rese-
byrå/researrangör med golf och golfresor som inriktning. 
Vi ingår även i SGF´s Norge- och Danmarkssatsning som syftar
till att få ännu fler norrmän och danskar att åka till Sveriges syd-
och västsida för att spela golf. Även detta en treårssatsning som
pågår t o m 2015.

Servicecentret 
Servicecentret har haft hög tillgänglighet under hela året och
framförallt under säsongen vilket visat sig vara uppskattat hos
såväl medlemmar som gäster. Julkampanjen i Servicecentret
med fina Julklappserbjudanden var också uppskattad och vi
sålde många lektioner, bollkort mm.

Övrigt:
En hel del Företagsgolf har vi arrangerat under säsongen, 
överlag mycket lyckade arrangemang med ytterst goda insatser
från Delsjö Golfkrog och all personal
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Idrott 
Nu är 2013 avklarat och det är dags att göra en summering. 
På det idrottsliga planet har det varit ytterligare ett framgångsrikt
år. Vi har hunnit med två SM-guld, dels i JSM lag men även i
JSM Match då Gustav Held vann individuellt.
Klubbens båda officiella representationslag (Elitlag) stod inför 
utmaningen att för andra året i rad spela Lag-SM (Elitserien). 
Då våra internationella damproffs inte kunde delta blev följden
att damerna degraderas även om förhoppningen var att hålla sig
kvar. Dock var det en nästintill omöjlig uppgift. Herrarna fortsatte
att stärka sin position i Lag-SM genom att placera sig på den
övre halvan.
Juniorerna visade att Delsjö GK fortfarande är den klubb som
genom tiderna haft flest deltagare i Riksfinalen av inofficiella 
junior SM upp till 16 års ålder. Med sju deltagare ligger vi nu
både på första men även andraplats. 
I de individuella tävlingarna har framgångar också skördats.
Inom collegegolfen har Delsjöspelarna än en gång visat framföt-
terna vilket gläder oss alla. Sebastian Söderberg, som under
våren kom hem från college, har under sitt första år som proffs
visat att han är redo för livet på touren genom sommarens fram-
skjutna placeringar på Nordic League. 
Med ett stort antal deltagare i klubbens knatte- och juniorträning
visar sig verksamheten fortfarande vara populär. Det är dock vik-
tigt att vi även i fortsättningen är vaksamma på hur intresset för
juniorgolf utvecklar sig i framtiden.
Ett nytt koncept påbörjades inom knattegolfen där vi ville efter-
likna de mest framgångsrika skidskolorna i landet. Det visade
sig vara framgångsrikt även inom golf och extra roligt då vi tro-
ligtvis var först i landet att göra det. Vår nye klubbmaskot LEO
var mycket populär bland knattarna.

När det gäller våra kategorilag vann D60 div 1, H65 div 2 och
H45 div 2 vilket naturligtvis är viktiga framgångar för klubben då
vår strävan är att tillfredsställa alla ålderskategorier med träning
och tävling. Det som även är fantastiskt är att vi har representa-
tionslag i alla åldersklasser vilket visar på bredd. 

KM-vinnare 2013
Kategori Vinnare
Herrar KM mästare Fredrik Niléhn 
Damer KM mästare Malin Enarsson
Herr junior  Fredrik Niléhn                
Damjunior Emma Strid                        
D50 Eva Karlberg
H22-44     Peder Lunde-Hermansson  
H45           Johan Källén               
H55           P-O Dahlin            
H65           Marius Hermansson  
H75           P-O Wikström            

Verksamhetsberättelse 2013

SEB Juniorstipendium 
Årets nyinstiftade Juniorstipendium, skänkt av SEB St Sigfridsplan

Sid 10

Stipendiat för 2013 år säsong tilldelas Carl
Ahlstrand med följande motivering.

För ett visat gott kamratskap samt en framstående personlig
utveckling rent golfmässigt så går det första Juniorstipendiet 
i klubbens historia till Carl Ahlstrand.
Många har fått tagit del av Carls visade glädje för golfen och 
av hans stöttning som gynnar alla juniorer som finns i hans
närhet. Carl är en mycket god förebild och vi hoppas att 
flera väljer att gå i hans fotspår när det gäller framför allt 
kompisskap. Juniorstipendiumskänkt av SEB St Sigfridsplan 
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Juniorkommittén 
• Ca 130 aktiva juniorer i vår träningsverksamhet vilket innebär

en av landets högsta siffror gällande aktiva juniorer
• Högt deltagande i distriktets och regionens 

tävlingsverksamhet för juniorer
• JSM-guld, lag
• JSM-guld individuellt matchspel
• Ökat antal juniorer i vår året-runt-verksamhet
• JK arrangerade Delsjödagen

• Flest deltagande juniorer bland Göteborgsklubbarna i 
GGF:s verksamhet

• 4 juniorer som blivit uttagna och deltagit i någon av Swedish 
Golf Teams (svenska landslaget) läger/uppdrag

• 7:a på SGF:s juniorranking 
• Nästintill en fördubbling av antalet knattar i 

träningsverksamhet

VILL DU STÖTTA DELSJÖ GOLFKLUBBS 
FRAMGÅNGSRIKA JUNIORVERKSAMHET?

Kontakta Åsa Lilja på 031-725 05 12 
eller via mail asa.lilja@degk.se 



Tävlingskommittén 2013
Under 2013 arrangerades 13 klubbtävlingar med över 1000 
anmälda, men tyvärr också ett minskat deltagande i Triaden 
tävlingarna på Forsgården och Kungsbacka. KM deltagande 
var åter över 90 medlemmar.
Fortsatt deltagande i GGFs seniorserier i alla klasser och åter
stod våra D60 damer som segrare i Div 1.
Handicap revision genomfördes enligt EGAs regelverk för första
gången och vi kan konstatera att våra medlemmar såväl som
golf Sverige i övrigt har något för låga handicap. Antalet med-
lemmar med Exakt Tävlingshandicap har ökat med 20%
TK sänder ett stort tack till alla som ställt upp ideellt under året
och gjort det möjligt att arrangera tävlingarna under året. 
Vi vill också speciellt tacka alla våra tävlingspartner som ställt
upp och gett oss prisbord av hög kvalitet.

Damsektionen
Säsongen inleddes med Vårmöte den 29 april. Damerna infor-
merades om tävlingssäsongen samt bjöds på modevisning. 
Dess för innan hölls möte för säsongens tävlingsledare den 16
april. Ett stort tack till er alla som ställt upp och arrangerat myc-
ket trevliga tävlingar. Tisdagseftermiddagarna har varit vikta för
damgolfen. Under säsongen har 18 tävlingar genomförts. Två
tävlingar har avbrutits på grund av åskväder. Två VTOP (Valfri
Tid Och Partner)-tävlingar har ställts in på grund av för få 
deltagare. Även denna säsong har damerna haft en gemensam
tävling med herrarna. Vandringspriset fick dessvärre stanna kvar
hos herrarna. Nytt för i år är att vi har infört fler 10-hålstävlingar
vilka ökat antalet tävlande. 87 stycken av Delsjödamerna har
deltagit i tisdagstävlingarna. I genomsnitt har vi haft 27 deltagare
per tävling (exkl. VTOP under juli). Det är en ökning med 3 delta-
gare per tävling jämfört med 2012. Förutom 10-hålstävlingar 
verkar bra väder vara en bidragande orsak. Ett 30-tal damer från
andra klubbar deltog i Ladies Invitation den 18/6. 
I Samlarjakten har 5 tävlingar ingått. Det är Catwalk + 4 VTOP-
tävlingar. VTOP-tävlingen den 30/7 och 6/8 fick ställas in på
grund av för få deltagare. Prispengarna delades ut vid höst-
mötet. Summan räknas ut efter en särskild mall, som tar hänsyn
till antalet tävlande vid respektive tävling. Finalen i poängligan
har i år tagits bort. Istället delades, på höstmötet, pris ut till de
10 tävlande som samlat flest poäng under säsongen. 
Höstmötet hölls den 24 september på Delsjö Golfkrog. 

Traditionsenlig Luciagolf anordnades den 14 december. Åtta
tappra damer trotsade vädret och spelade en 6-hålstävling. 
Övriga tog en uppfriskande promenad. Därefter serverades 
värmande glögg och fika.

Herrsektionen
Under golfsäsongen 2013 var det många entusiastiska delta-
gare, totalt 114 personer deltog och det var mellan cirka 30-50
deltagare varje gång.Vinnare i A-klassen blev Conny Grönlund
och i B-klassen Mats Hedlund. Stort Grattis! På 2:a till 8:e plats i
A-klassen kom: Jan Olson, Nils Gabrielsson, Mikael Idestål,
Thomas Håkansson, Patrick Andelius, Lennart Wickström och
Åke Lundahl.På 2:a till 8:e plats i B-klassen kom: Tomas Insu-
lander, Martin Starzmann, Rolf Larsson, Staffan Edström, John
Norling, Ingwar Heinrich och Colin Taylor. De sex bästa i varje
klass, totalt tolv personer i laget, spelade Ryder Cup mot Alba-
tross söndagen den 8 september. Efter mycket bra spel från
många i laget lyckades Delsjön vinna med 13-11 och vandrings-
pokalen är åter i klubbhuset. Stort tack till alla inblandade! 
Den 21 september var det säsongsavslutning och det spelades
Scramble i 3 manna lag där A- och B-klass var så blandade
som möjligt. 

Seniorsektionen
I april – maj har vi arrangerat gruppundervisningar för intresse-
rade seniorer. Dessa leddes av klubbens pron och var subven-
tionerade av sektionen. Alla olika moment av golfspelet
berördes. Kurserna var nästan helt fulltecknade. I slutet av april
skulle vår interna tävlingsserie ”Ligan” startas upp, men första
omgången fick vi stryka p g a vädret. Sedan pågick tävlingen till
början av oktober veckovis, utan uppehåll för juli. Totalt deltog
53 herrar och 22 damer i tävlingarna, vissa flitigare än andra.
Herrarna var 3 fler jämfört med förra året, damernas antal mins-
kade med 5 personer. I juni spelades den traditionella mass-
matchen mot GGK, denna gång på vackra Hovås banan. 
Denna gång visade sig hemmalaget vara på hugget och vand-
ringspokalen pryder deras hylla i alla fall till nästa match juni
2014.I början av oktober var det dags för prisutdelning för ligans
fyra klasser. Detta gjordes i samband med gemensam lunch, 
finansierad med anmälningsavgifterna till ligan. I mitten av 
december har det ordnats en sammankomst med julbord, till en
del subventionerat av sektionen. Deltagandet var rekordstort,
närmare 80 medlemmar.
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Intäktsbudget (tkr) Budget Utfall Budget Utfall/prel Budget
(Preliminära siffror) 2012 2012 2013 2013 2014

SPELINTÄKTER
Greenfee 2 100 1 317 1 500 1 470 1 550
Företagsgolf 200 170 200 27 100
Partners 1 990 1 695 1 600 1 631 1 500
Träningsintäkter 465 704 710
Anmälningsavgifter tävling 290 219 220 194 170
Drivingrange 650 603 550 557 560

SUMMA SPELINTÄKTER 5 230 4 004 4 535 4 583 4 590

ÖVRIGA INTÄKTER
Medlemsintäkter 6 324 6 164 7 067 6 330 7 700
Inträdesintäkter 788 710 750 752 550
Bidrag/arrenden 1 162 1 170 942 669 920
Partners/reklam 285 273 250 280 200
Delsjö Golf Academy 96 150 0 0
Övriga intäkter golf 650 1 298 650 662 750
Övriga intäkter 847 851 785 770 0

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 10 056 10 282 10 429 9 463 10 120

SUMMA BUDGETERADE INTÄKTER 15 286 14 286 14 664 14 046 14 710

Utfall/Budgetförslag - Intäkter 2014
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Vår värd: Karin Sjödin  
Delsjö GK

BOKA PRO-AM

K Ö P  E N  P L AT S  D E N  1 6  J U N IO C H  R E P R E S E N T E R A  E R T  F Ö R E TA G  T I L L S A M M A N S  M E D  K U N D E R ,  VÄ N N E R  O C H  F R A M T I D E N S  G O L F S T J Ä R N O R  U N D E R  
G Ö T E B O R G S  S T Ö R S TA  G O L F U P P L E V E L S E  2 0 1 4

K O N TA K TA  S E R V I C E C E N T R E T  E L L E R  Å S A  L I L J A :  0 3 1 - 7 2 5 0 5 1 2   

• Välpreparerad golfbana i bästa skick! 
• Pro-Am-tävling 3-mannalag + pro
• Deltävlingar på banan och aktiviteter vid 

klubbhusområdet
• Drivingrange-bollar och träningstips
• Gediget prisbord 
• Stärkande frukost
• Härlig lunch med föredragshållare
• Pro-Am-middag med prisutdelning och 

underhållning
• Dryck & tilltugg på banan
• Exponering 3 st 3 x 1 m skyltar 

- 1 st skylt vid klubbhusområdet
- 2 st skyltar ute på banan 

• Annons i Pro-Am Programmet
• Logo på stor partnerskylt i klubbhuset
• Möjlighet till egna aktiviteter/exponering 

på banan

P R I S :  9 9 0 0 K R
Moms och ev produktion av skyltar tillkommer. 
Kontakta Åsa Lilja på tel: 031-725 05 12 
eller via mail:
asa.lilja@degk.se 

BOKA DITT PRO-AM LAG
Detta ingår i Pro-Am-paketet 



Kostnadsbudget (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget 
(Preliminära siffror) 2012 2012 2013 2013 2014

INTÄKTER 15 286 14 286 14 964 14 046 14 710

KOSTNADER KLUBBEN GEMENSAMT  
Administration 2 488 2 385 2 015 2 293 2 087
Försäljning 166 315 260 514 500
Drift 352 345 335 830 650
SGF, GGF, Svenskt Näringsliv, tidskrifter, 313 325 314 381 320
Övrigt 1 186 1 216 650 799 400
Extra ordinära kostnader 2014, bokföring, bolagskostnader, lön 725 379 0

SUMMA KLUBBEN GEMENSAMT 4 505 5 311 3 574 5 196 3 957

KLUBBHUSET
Drift 734 750 500 65 250
Underhåll 1 326 1 267 1 300 921 1 620
Övrigt 148 137 225 198 345

SUMMA KLUBBHUSET 2 208 2 154 2 025 1 184 2 215

GOLFBANAN
Drift 3 220 3 191 3 220 3 568 3 450
Underhåll 914 928 970 1 113 835
Övrigt 579 625 690 571 562

SUMMA GOLFBANAN 4 713 4 744 4 880 5 252 4 847

DRIVINGRANGEN
Drift 80 79 200 65 0
Underhåll 38 39 70 13 80
Övrigt 170 182 137 51 65

SUMMA DRIVINGRANGEN 288 300 407 129 145

IDROTTSVERKSAMHETEN (TK, JK, EK, KK)
Träning & tävling  1 248 1 272 1 300 1 170 1 179

SUMMA IDROTTSVERKSAMHETEN 1 248 1 272 1 300 1 170 1 179

STYRELSEN 29 36 35 35 35

SUMMA KOSTNADER 12 991 13 817 12 221 12 966 12 378 

Rörelseresultat före avskrivningar 2 295 490 2 743 1 080 2 332

AVSKRIVNINGAR 
Maskiner, inventarier, fordon 872 739 800 624 635
Byggnader 692 653 700 616 656
Markanläggningar 701 659 750 709 759

SUMMA AVSKRIVNINGAR 2 265 2 051 2 250 1 949 2 050

Rörelseresultat efter avskrivningar 30 - 1 561 493 - 869 282
Förlust avyttringar maskiner & inventarier

FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER
Ränteintäkter 85 48 30 37 30
Räntekostnader - 15 - 55 - 76 - 31 - 30

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER 70 - 7 - 46 6 0

RESULTAT 100 - 1 568 447 - 862 282

Utfall/Budgetförslag - Kostnader 2014
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Investeringar under 2013 (tkr)

Klubbhus och övriga byggnader 184 
Bana 754
Maskiner 567
Inventarier 56

Totalt 1 561

Förslag årsavgifter 2014 (kr)
Medlemskategori Årsavgift**** Inträde lån 
Senior 6 250 7 500 15 000
Yngre senior 22-28 år 3 250 3 750* ** 
Junior t o m 21 år 2 900 3 750* **
Städavgift 250

Passiv 29 år och äldre 1 350
Passiv t o m 28 år 675
Non resident 2 350
Återinträdesavgift 29 år 
och äldre*** 2 200
Återinträdesavgift 
t o m 28 år*** 1 100

* Inträdesavgift erläggs vid inträde och rest. vid 29 års ålder
** Medlemslån erläggs vid 29 års ålder
*** Återinträdesavgift vid aktivering av passivt medlemskap 
****Ingår 6% moms i den del av årsavgiften som är spelavgift

Kommentarer till föregående års
preliminära resultat och budget.

Resultat 2013
Golfsäsongen 2013 började med en kyla som inte ville ge sig.
Men när väl säsongen kom igång så visade det sig att vi skulle
få den bästa sommaren på flera år.
Vi nådde nästan målet på greenfee intäkterna. Tyvärr så är 
utvecklingen sådan att vi under de senaste fyra åren har fått
mindre och mindre i greenfee. Samtidigt så spelar våra egna
medlemmar mer och mer på banan. 

Det preliminära resultatet för 2013 är ca -900 000 kr. 
Tyvärr så har vi såsom flertalet andra golfklubbar i Sverige haft
ett svårt år. Vi har dock lyckats att behålla det stora flertalet av
våra partners, men med något lägre intäkter. 

Vi vill uppmana medlemmarna till väsentligt bättre betalnings-
moral då vi får lägga mycket tid och resurser på att få in med-
lemsavgifterna. 2013 var det extremt dåligt. Om man inte
meddelar utträde eller byte av medlemsform enligt stadgarna 
så blir klubbens budgetarbete helt ogörligt eftersom man har
väldigt svårt att få in nya medlemmar på våren.

Under året har investeringar genomförts med drygt 1.5 Mkr. 
Arbetena har utförts och har lett till att vår bana har förbättrats,
något som vi kommer att märka under 2013. 
Avskrivningarna löper enligt plan och uppgick till knappt 2 Mkr.

Sammantaget kan vi konstatera att vi har genomgått ett tufft år
med stora utmaningar, vi påbörjade året med att det nya web-
baserade ekonomisystemet från Grant Thornton vilket har inne-
burit att vi förenklat ekonomihanteringen och fått en bättre
styrning. Klubbens ökade fokus på kvalitet medför självfallet
behov av ökade intäkter från hela intäktsbasen. 

Budget 2014
Årets budget är baserad på att nå ett överskott om inte 
takombyggnaden innehåller överraskningar. Budgeten 2014
bygger på ytterligare satsningar på banan för att kvaliteten i den
produkt som vi erbjuder våra medlemmar och gäster skall möta
deras förväntningar och krav. 

Ledningsgruppen har tack vare det nya ekonomisystemet blivit
alltmer engagerade i den löpande ekonomiska uppföljningen. 
En genomarbetad plan ligger till grund för detta förbättrings-
arbete för att långsiktigt säkerställa kvaliteten och attraktiviteten
som leder till att vi värnar och utvecklar vårt varumärke. 
Denna plan innebär bl.a. att vi kommer att investera drygt 2,0
Mkr under 2014. Utöver investeringar i banan och maskinparken
kommer även investeringar att göras i våra fastigheter. 
Investeringstakten är beroende på hur ekonomin i vår verksam-
het utvecklas. Intäkterna från medlemsavgifter motsvarar ca
hälften av Delsjö GK´s totala intäkter. Liksom alla golfklubbar i
Sverige är vi avhängiga av att kunna attrahera partnerföretag
och säkra greenfeeintäkterna.

Ser fram emot att säsongen börjar!

Årsredovisning
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Styrelsen
Långsiktig verksamhetsplan
Delsjö Golfklubb är en ideell idrottsförening, som i enighet med
Riksidrottsförbundets anda ser golf som idrott där medlem-
marna erbjuds fysisk, psykisk, social och kulturell stimulans och
utveckling. Delsjö Golfklubb vill värna om idrottsrörelsens tradi-
tion, moral och etik samt vara en del av det moderna, demokra-
tiska och mångkulturella samhället.

Övergripande mål
Delsjö Golfklubb ser som sitt ansvar att erbjuda medlemmar,
gäster och partners en social samvaro i en idrottsmiljö på en
park- och skogsbana av hög klass och kvalitet. Klubben skall
vara attraktiv för alla kategorier av golfspelare oavsett ålder, kön
och spelstandard. Det innebär att förutom en bana av hög 
kvalitet skall det råda god klubbanda, gästfrihet och erbjudas
service av hög kvalitet vad gäller klubbens faciliteter.
Delsjö Golfklubb skall fullgöra sina åtagande som klubben har
vad gäller överenskommelser/avtal med Göteborgs kommun
och övriga avtalspartners. Vad gäller Göteborgs kommun 
innebär det att vi arbetar för att kommunens ungdomar skall 
beredas möjlighet att prova på golf.

Långsiktig målsättning

Golfbanan
• Utveckla banan avseende spelupplevelse, finish och 

säkerhetstänkande
• Modernisera tees och fairways
• Preparera banan för snabbare spel.

Klubben Delsjö Golfklubb
• Vara en attraktiv arbetsgivare
• Ha en effektiv och kostnadsanpassad administration och 

organisation
• Ha en väldefinierad och fungerande ideell organisation

• Stödja och utveckla junior och elitverksamheten
• Ha en tävlingsverksamhet som attraherar medlemmar, 

partners och gäster
• Introducera nya medlemmar i klubben så att de känner 

gemenskap med gamla medlemmar.
• Informera och ha en öppen dialog om vad som händer och 

försiggår på klubben för såväl medlemmar, partners, köande
som gäster

• Vara pådrivande och ledande i miljöarbete och miljöfrågor
• Vara en aktiv medlem i Sveriges Golfförbund och Göteborgs 

Golfförbund 
• Vara ett naturligt val för partners och gäster

Verksamhetsplan 2014 
Styrelsen har för avsikt att i enighet med den beskrivna långsik-
tiga målsättningen och föreslagen budget arbeta för att:

• Genomföra förslagna investeringar, förbättringar samt upp
rätthålla en hög finish och attraktiv bana. Se handlingsplan 
som kommer på hemsidan.

• Arbeta aktivt med avvattning av hela banan.
• Vidareutveckla vår miljöplan.
• Skapa förutsättningar för att snabba på golfspelet på banan.
• Genomföra medlems, partner och greenfee enkät.
• Anpassa och arbeta med verksamheten med utgångspunkt 

från enkäterna. 
• Öka trivsel och klubbkänsla.
• Stödja junior och elitverksamheten med målsättningen att 

utveckla ungdomars talanger på deras villkor.
• Tillse att vår juniorverksamhet kan fortsätta genom att ha ett 

tillfredställande antal juniorer i klubben.
• Vara ett naturligt val för partners och gäster genom att 

erbjuda förstklassiga produkter och service.
• Vidmakthålla vår attraktivitet för potentiella medlemmar 

genom att fortsätta arbeta aktivt med vår kö.
• Förbättra informationen på klubben.
• Genomföra bygget av studion.
• Genomföra Nordea Tour tävlingen på ett professionellt sätt.
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Verksamhetsplan 2014
Banchefen 

Banchefen har följande visioner under året med tillgänglig personal samt tillgänglighet till banan.

Miljöarbetet skall fortsätta med nuvarande källsorteringssystem samt även förbättras, banans fort-
satta kamp mot övervintringsskador och groblad utan kemikalier sker med de erfarenheter och
medel som finns. Banans drift och skötsel enligt klubbens mål och tillgänglighet.
Under 2014 vill vi fortsätta avvattningsprojektet vilket kommer att märkas i form av olika grävarbe-
ten och i vissa fall spelstörande åtgärder. Detta sker för att skapa förutsättningar för att kunna bi-
behålla samt öka kvaliteten på anläggningen på längre sikt. Vi ska också öka satsningen på
finishhöjande åtgärder såsom t.ex. röjning och uppstädning i spelområdenas omedelbara närhet,
tydligare gränser mellan vägar och gräs, snyggare bunkerkanter mm .Även området runt 
klubbhuset och rangen skall fräschas upp. 

Genomförande 2014
• Ta fram en plan för fortsatta avvattningsinsatser 
• Avvattningsprojekt skall fortsätta
• Sektionering av bevattning (etapp 3)
• Fortsatt genomgång av dräneringssystemet
• Åtgärda ett antal blötområden
• Plantering av träd bakom 18 
• Ändrad klippning (mer semiruff, mindre ruff), fairway på 

helgerna
• Singelklippning av tee inför helger
• Slitsning av fairway (komplement till kedjegrävning)
• Skära och dressa fairway
• Bibehålla en hög frekvens av luftningar, främst runt greener
• Bygga en snyggare tvättstation i anslutning till bagboden
• Sätta upp klockor på övningsområdet och vid första tee
• Lägga om taket på klubbhuset

Idrott
Den idrottsliga verksamheten för 2014 kommer i stora drag vara liknande föregående års. 
En viktig skillnad är dock att vi i år kommer att vända oss till skolor i närområdet för att jobba med
förebyggande åtgärder när det gäller att säkerställa vår uttalade juniorkvot bland medlemmarna.
Skolklasser kommer att erbjudas golf på sina idrottstimmar men även efter skolan. Resurser har
tilldelats och projektet är påbörjat. Vi kommer även att under säsongen ge människor med funk-
tionshinder en regelbunden möjlighet att prova på golf. Våra kategorilag kommer även fortsätt-
ningsvis att erbjudas träningsaktiviteter för att utveckla och skapa en god sammanhållning i lagen.
Det finns segrar att försvara vilket naturligtvis är en utmaning. En
revidering av juniorkommitténs mål- och visionsplan skall göras.
Vår ambition är fortfarande att tillhöra de främsta klubbarna när
det gäller att skapa goda förutsättningar för att den enskilde 
individen ska kunna utvecklas. Vi går även in i ett generations-
skifte på juniorsidan vilket är en av anledningarna till att projektet
med rekrytering startat. Vår målsättning när det gäller samtliga
representationslag, från juniorer upp till äldre seniorer, är att 
tillhöra de främsta klubblagen i så väl upplevd glädje som 
prestation. Mer information om idrottsverksamheten finns hos
respektive kommitté.Vi ser än en gång fram emot att
nybyggnationen av rangefaciliteterna påbörjas.
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Verksamhetsplan 2014
Marknad och kommunikation
Kommunikation 2013 (medlemmar, partners, gäster och allmänhet)
• Hemsidan; www.degk.se fortsatt prioriterat media
• Facebook; fortsätta vara aktiva
• Nyhetsbrev via mail, ca en gång I månaden, till medlemmar och även kömedlemmar
• Medlemsmöten för nya medlemmar
• Fortsätta genomföra enkäter mot medlemmar, partners och gäster
• Fortsatt hög tillgänglighet i Servicecentret samt att öppettiderna ska fortsätta hålla året 

runt-standard

Marknadsföringsåtgärder 2014
• I samarbete med Golfdestination Göteborg marknadsföra oss i ett antal olika turistmedia 

under året (banners, annonser etc)
• I samarbete med SGF och deras norsk- danska satsning marknadsföra oss i valda media
• Synas med olika partners i olika lämpliga media där möjligheter ges (hotell- och golfpaket 

med partners utanför regionen
• Annonsering i GP i samband med avtal, främst för Nordea Tour men även i varumärkessyfte
• Julkampanj i Servicecentret 

Försäljningsarbete 
• Vi fortsätter bearbeta företag för att behålla och gärna utöka våra företagspartners
• Vi gör en plan för partneraktiviteter som de bjuds in till för att stärka relationerna, 

kommunicerar även via partnerbrev via e-post
• Vi bearbetar även företag som kan ha intresse av att vara prisbordssponsorer och 

Juniorpartners samt bearbetning av företag som vill stötta vårt studiobygge
• Vi bearbetar också företag för att sälja in ca 25 pro am-paket inför Nordea Tour i juni

Övrigt
• Vi ska stötta Klubbkommittén med årets aktiviteter
• Vi har som ambition att ha ett kontinuerligt Golfvärdskap på golfbanan större delen av 

säsongen, dels för att hålla uppe speltempot och dels för att kolla att man har registrerat sin 
runda (och betalat greenfee)

Mål och målsättningar 2014
• Behålla våra externa intäkter
• Fler och nöjdare kunder, partners och medlemmar
• Skapa fler förmåner för våra medlemmar, främst genom klubbaktiviteter
• Stärka Delsjö Golfklubbs varumärke 
• Genomföra Nordea Tour på ett positivt sätt för alla deltagare, medlemmar och gäster

Åsa Lilja är vår Försäljningschef
Åsa når du på: 
Mail: asa.lilja@degk.se
Tel: 031-725 05 12 

Sid 18



Verksamhetsplan 2014
Klubbkommittén
Övergripande mål
Klubbkommitténs främsta uppgift är att verka för att medlemmarna får den bästa golfklubb
som går att få i Sverige. Trivsel och samhörighet skall vara adelsmärke för Delsjö Golfklubb
och vi skall vara en välkomnande klubb för medlemmar, gäster och partners

Vårt ansikte utåt är förutom Servicecentret våra golfvärdar.
Första kontakten med klubben är oftast bestående, därför vill vi satsa på och utbilda intresse-
rade medlemmar till att vara ambassadörer i rollen som golfvärd. Det är en är en ytterst viktig
funktion för att skapa en image kring klubben som har ”Det” med stort D! Golfvärdarna skall
ha enhetlig klädsel och alltid kännas igen via klubbens emblem på kläderna. Golfvärdskapet är
också viktigt för att få våra medlemmar och gäster ska hålla speltempot på banan.

Nya medlemmar
Vi är lyckligt lottade med en klubb med många medlemmar och en medlemskö med männi-
skor som bara väntar på att få komma in! Detta gör oss till en otroligt attraktiv klubb i centrum
av Göteborg. De medlemmar som kommer in efter många års köande känner säkert en stor
glädje av att äntligen få bli medlem i Delsjö Golfklubb. Kommittén vill få in de nya medlem-
marna i gemenskapen och vill därför satsa på att gamla medlemmar bjuder upp nya till spel. 
Under 2014 kommer Klubbkommittén arbeta för att arrangera aktiviteter för våra medlemmar,
dels genomföra välkomstmötet för nya medlemmar men även aktivera sig under After-work 
tillfällena i maj och i samband med vissa klubbtävlingar.

Aktiviteter
Vi kommer att fortsätta att verkar för gemytligt klubbliv och ta hand om våra nya medlemmar.
Ett antal aktiviteter är på gång.

Ny klubbkommittéordförande är Mikael Bååth som du når via mail på: 
Mikael Bååth mb@bellpromotion.se

Tävlingskommittén 2014
TK skall tillsammans med klubbens övriga kommittéer, sektioner och anställda erbjuda med-
lemmar och gäster ett attraktivt och varierat tävlingsprogram.

Målsättning
• Ökat deltagande i klubbens och Triaden 

tävlingar
• Höjd kvalitet på våra tävlingar
• Fler kvinnor i tävlingsverksamhet
• Verka för snabbare spel

Ansvarsområde
• Övergripande ansvar för klubbens 

tävlingsverksamhet
• Bevaka att SGFs krav på att regler och 

handicap följs

Utbildning
• Tävlingsledarutbildning
• GIT utbildning

Aktiviteter
• Gemensamma aktiviteter med 

dam/herr/senior sektioner
• Samarbete med Triadenklubbarna
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Damsektionen
Målsättning
• Att erbjuda attraktiva damtävlingar för klubbens 

medlemmar och gäster 
• Tävlingarna med varierande tävlingsform 
• Vår-och höstmöte för att stärka gemenskapen 
• Locka fler damer till tisdagstävlingarna 
Ansvarsområde
• Arrangera damtävlingar på tisdagar under april-september
Utbildning
• Regelträffar och GIT-utbildning vid behov 
Aktiviteter
• Damtävlingar på tisdagar med efterföljande prisutdelning 

och möjlighet att äta en lättare måltid. 
• Möte för tävlingsledarna 
• Vår-och höstmöte 
• Gemensam tävling med herrarna 
• Ladies invitation 
• Final i poängligan (återinförs) 
• Luciagolf

Herrsektionen
Målsättning
• Att utveckla herrgolfen på ett positivt sätt vad gäller 

tävlingsformer och sociala upplägg.
• Att ännu bättre nå ut med information till klubbens 

medlemmar om herrsektionens aktiviteter och att 
medlemmarna känner sig välkomna att deltaga i dessa 
aktiviteter.

• Att öka antalet deltagare i onsdagsgolfen.
• Undersöka hur vi kan utveckla sektionens aktiviteter 

under vinterhalvåret
• Att fortsätta vårt fokus på ett snabbare spel på banan när 

vi har tävling.
Ansvarsområden
• I första hand arrangera onsdagsgolfen under

april-september. 
Utbildning
• Utbilda medlemmarna i herrsektionens tävlingskommitté 

i GIT 
Aktiviteter
• Skapa en Onsdagsklubb där man anmäler sig och betalar en 
årsavgift på 450:-.I årsavgiften ingår:

• Fritt deltagande i ”Gentlemens Tour 2014” omfattande 
16 st onsdagstävlingar.

• Möjlighet att gruppträna med klubbens Pro till kraftigt 
rabatterat pris.

• Möjlighet att köpa och bära en onsdagsklubbströja.
• Få erbjudanden från onsdagsklubbens sponsorer.
• Det finns möjlighet att betala en engångsavgift om 100:- 

om man inte vill vara med i onsdagsklubben. Då får man 
dock inte ta del av de andra förmånerna i 
onsdagsklubben. 

• Dessutom erbjuds gratis prova på spel om man är ny 

medlem och/eller aldrig har spelat onsdagsgolf innan. 
Detta för att erbjuda de medlemmar som ännu inte förstått
hur trevligt detta är att testa innan man bestämmer sig för 
att vara med i onsdagsklubben.

• Årspremiär samt årsavslutning i form av en social Texas 
Scramble-tävling.

• En tävling ihop med damsektionen ”Guys and Dolls”.
• Möjlighet att äta mat och umgås efter varje tävling.
• Prisutdelning efter varje genomförd tävling – innebär 

prisutdelning direkt efter den sist inkommande bollen, 
vilket innebär att man slipper vänta.

• Ryder Cup mot Albatross på Albatross GK söndagen den 14 
september.

• Information till klubbens alla herrar över 22 år varje vecka om 
Gentlemens Tour 2014 med kort resumé från föregående 
tävling samt påminnelse att anmäla sig till veckans tävling.

Seniorsektionen
Målsättning
• Under 2014 fortsätta med att anordna den populära tävlings-

serien, med förhoppningen att det blir ännu fler deltagare.  
Ansvarsområden
• Organisera klubben seniortävlingar 
Utbildning
• Gruppkurserna kommer också att anordnas
• Regelutbildning under lågsäsong
Aktiviteter
• 26 maj möter vi GGK på vår bana. 
• Prisutdelning med lunch efter avslutad serie
• Jullunch

Junior- och Elitkommittén
Under 2014 kommer vi att fortsätta fokusera på förberedelser
och insatser mer än resultat. 
Juniorverksamheten
• Ha juniorträning april till oktober
• Ha träning under hela året för de med stor ambition
• Omfattande teknik, fysik, etik och regler
• Ha minst ett bredd och två framtidsläger
• Anordna juniorelittävlingar
• Anordna juniortourtävlingar vid minst 9 tillfällen
• Medverka till att utbildning genom träning och tävling med 

syfte att ge juniorer grönt kort och officiellt hcp
• Rekrytera flera ledare som kan vara behjälpliga
• Tillsammans med klubben söka partners för att förbättra 
verksamheten
Elitverksamheten
• Upprätta samt kontinuerligt revidera handlingsplan för 

spelare
• Mental träning, fysträning samt näringslära
• Regelbundna utvecklingssamtal
• Vår- och höstläger.
• Utvärdering och förberedelse under okt-dec varje år.
• Coachning. 

Verksamhetsplan 2014
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Motion nr 1
Beträffande Delsjö Golf AB 
Bakgrund:
Motion beträffande Delsjö Golf AB
Till Delsjö Golfklubbs årsmöte tisdag 8 april 2014
Delsjö Golf AB Har tagit över stor del av klubbens verksamhet med bl a 10 anställda. Bolaget
gjorde 2012 en förlust på 1 056 000:- som Delsjö Golfklubb täckt upp med villkoret aktieägar-
tillskott. 
Jag föreslår att mötet beslutar uppdraga åt styrelsen att på årsmötet lämna information om vad
det innebär, vilka konsekvenser det kan få för klubb och medlemmar och ev risk för eller påverkan
på medlemslånens säkerhet.

Lars Almquist
Golf-ID 340425-001

Styrelsens kommentar:
Styrelsens uppfattning är att enstaka år med förlust inte påverkar klubbens i övrigt 
starka ekonomi.

Motion nr 2
Förslag: Uppdatera hemsidan löpande. 
Bakgrund:
På hemsidan under gästinformation kan man 22 februari 2014 läsa "Välkommen som gäst",
"Golfbanan är öppen med ordinarie tees och greener" samt "Aktuell greenfee finner du på 
hemsidan".
Föreslår att hemsidan uppdateras kontinuerligt så att gäst kan lita på att alltid få rätt information.
Denna tid på året gärna information om vinterslingan och drivingrangen och varför inte om 
restaurangen

Lars Almquist
Golf-ID 340425-001

Styrelsens kommentar:
Anställda på Delsjö GK är vidtalade om problemet och kommer hädanefter ej lägga någon aktuell
information på gästsidan utan istället lägga all sådan information på startsidan. Gästsidan kommer
endast innehålla generell, tidsoberoende information för gäster.
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Motion nr 3
FÖRSLAG: Utred om ett medlemskap i Delsjö"Gym" kan möjliggöra friskvårdsbidrag

och därmed lägre medlemsavgift i Delsjö GK (Gymmet tar över stor del av kostnaderna) 

Vill följa upp förra årets motion från George Popescu gällande byggande av gym utifrån ett 
bredare perspektiv, som även inbegriper möjligheten att kombinera medlemskapet i golfklubben
och i ett gym som drivs av golfklubben eller Delsjö Golf AB (eller ett Delsjö Friskvård AB som ägs
av klubben?). Jag skulle önska att styrelsen utser någon som utreder om vi kan finna ett upplägg
som följer skattelagstiftningen avseende möjlighet att kunna ta ut friskvårdsbidrag? 
Vi erbjuder medlemmar och (icke medlemmar) att teckna medlemskap och årskort = ca 3 600 kr/
år eller mer? De som tecknar gymkort och samtidigt vill vara, eller är, medlemmar i golfklubben får
då en rabatt på sitt golfmedlemsskap (ex vis rabatt med 1 500-2 000 kr (varav resterande intäkter
går till finansieringen av gymmet, träningsområdet, klubbhuset, personal m m). Friskvårdsbidrag
betalas av arbetsgivaren (alltså ny intäktskälla). Om detta kan fungera kan ju i så fall klubben låta
seniorer över 67, såsom juniorer under 18, betala en lägre summa för golfmedlemskapet inklusive
“rabatten” om de också tecknar medlemskap i gymet! 
Gymmet “tar över” träningsområdet för golf, klubbhuset, en del anställda och dessutom lånar man
ut utrustning till dem som vill träna golf där (bör ingå i konceptet för att få friskvårdsbidrag). Detta
minskar kostnaderna för golfbanans skötsel (nu endast kostnad för banan + maskiner). Gymmet
(läs friskvårdsbidraget) betalar alltså allt annat! Detta motiverar då en lägre kostnad för golfmed-
lemsskapet helt naturligt (eller hur?). Tacksam för en kreativ utredning kring detta upplägg (kanske
någon intresserad medlem som har tid kan ta tag i denna fråga, kanske i samarbete med Svensk
Golf?) Då skulle denna utredning och lösning ligga till grund för: 
• framtagande av förslag och finansiering av nytt gym (var, hur, när, kostnad m m) enligt tidigare 

motion från George Popescu)
• finansiering av nytt gym ( där extra intäkter från medlemmar som har möjligheten att få 

friskvårdsbidrag kan vara en huvudfinansiering)
• en långsiktigt säkrare positiv utveckling av klubben och dess intäkter - vad genererar gymmet 

när alla grundinvesteringar är betalda? kalkyl merförsäljning?
• ett bra komplement till den nya träningssudion (generera fler året runt kurser inkluderat 

träning på gymmet, m m) 
• få bättre underlag för "året-runt verksamhet" med bättre intäktsmöjligheter överlag 

(restaurang, servicecenter, träningsanläggning, kurser m m) 
• bättre och friskare golfspelare - lägre genomsnittligt hcp för klubbens medlemmar! 

(Mål: Delsjö GK är bättre hcp-mässigt än alla klubbar i GBG-området!)
• bättre förankring och ökad attraktion för juniorverksamheten - Golf är en idrott som 

kräver fysisk träning och underlättar bättre och utökat samarbete med “Golfgymnasium”  
• underlättar för regering av uppdatera sin syn på golf som idrott och att det krävs fysisk aktivitet 

vilket är lika mycket friskvård som all annan idrott som kräver muskler och kondition.
• demokrati: Underlättar för fler med lägre inkomster att utöva golfspelet (passande politik?). 

"Golfmedlemskap + gym är lika billigt/dyrt som ett årskort på gymmet!"
• ökat värde för Delsjö GK - lockar nya golfare och befintliga som flyttar till stan
• lägre sjukvårdskostnader för samhället!
• ökad tillgänglighet som lockar andra målgrupper till området som spenderar i vår verksamhet. 

Som sagt. Släpp inte tanken om ett gym. Det är lösningen för hela Golfsverige! 

Med vänlig hälsning, John Norling 610904-005

Styrelsens kommentar till förslaget
Styrelsen har byggandet av ett ”gym” ständigt på agendan tyvärr har vi inte ännu funnit de 
ekonomiska förutsättningarna att bygga ett gym. Motionen gäller även den frågan som SGF har
för ögonen, att få golfspelet godkänt som sport som omfattas av ”Friskvårdsbidraget” vissa bolag
ger sina anställda. Att klubben i egen regi skall utreda möjligheterna ser vi som både dyrt och tid-
skrävande när processen ändå är igång. 
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Vår värd: Karin Sjödin  
Delsjö GK

BOKA PRO-AM

K Ö P  E N  P L AT S  D E N  1 6  J U N IO C H  R E P R E S E N T E R A  E R T  F Ö R E TA G  T I L L S A M M A N S  M E D  K U N D E R ,  VÄ N N E R  O C H  F R A M T I D E N S  G O L F S T J Ä R N O R  U N D E R  
G Ö T E B O R G S  S T Ö R S TA  G O L F U P P L E V E L S E  2 0 1 4

K O N TA K TA  S E R V I C E C E N T R E T  E L L E R  Å S A  L I L J A :  0 3 1 - 7 2 5 0 5 1 2   

• Välpreparerad golfbana i bästa skick! 
• Pro-Am-tävling 3-mannalag + pro
• Deltävlingar på banan och aktiviteter vid 

klubbhusområdet
• Drivingrange-bollar och träningstips
• Gediget prisbord 
• Stärkande frukost
• Härlig lunch med föredragshållare
• Pro-Am-middag med prisutdelning och 

underhållning
• Dryck & tilltugg på banan
• Exponering 3 st 3 x 1 m skyltar 

- 1 st skylt vid klubbhusområdet
- 2 st skyltar ute på banan 

• Annons i Pro-Am Programmet
• Logo på stor partnerskylt i klubbhuset
• Möjlighet till egna aktiviteter/exponering 

på banan

P R I S :  9 9 0 0 K R
Moms och ev produktion av skyltar tillkommer. 
Kontakta Åsa Lilja på tel: 031-725 05 12 
eller via mail:
asa.lilja@degk.se 

BOKA DITT PRO-AM LAG
Detta ingår i Pro-Am-paketet 
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Delsjö Golfklubb | Gamla Boråsvägen 25 | 412 76  Göteborg 
Tel Servicecenter: 031–725 05 10

Mail: info@degk.se | www.degk.se

Vi skall få er att trivas – året runt!

Robert Johansson
Course Manager

Mail
robert.johansson@degk.se

Anders Nilsson
Head Pro 

Mail
anders.nilsson@degk.se

Åsa Lilja
Försäljningschef

Mail
asa.lilja@degk.se
Telefon
031-725 05 12




