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VI SER FRAM EMOT GOLFÅRET 2021!

En välskött och gåvänlig golfbana - spelbar i alla väder.



Ett annorlunda golfår

Efter ett på många sätt framgångsrikt golfår under 2019 såg vi alla fram 
emot golfåret 2020. Alla vet vad som hände. Vi kastades alla in i en verk-
lighet som berörde, och fortfarande berör och oroar oss alla. 

För alla blev liv och hälsa det som kom att överskugga allt annat. Likväl 
skulle vardagen ha sin gång. Våren kom och många upptäckte att golfen 
var det som gav oss möjligheten att göra något annat än att bara oroa oss 
för coronaläget. Våra egna medlemmar har nog aldrig spelat så mycket 
golf som de gjorde under våren.  

Greenfeegäster lyste dock till stor del med sin frånvaro och möjligheten att 
delta i sedvanliga tävlingar uteblev. Styrelsen såg med stegrad oro på hur 
våra intäkter jämfört med 2019 föll i motsvarande grad. I början på som-
maren hade våra intäkter minskat med 350 000 jämfört med motsvarande 
tid 2019. Vi sökte och fick del av statens bidrag till idrottsverksamheten. 
Bidraget på 150 000 gjorde att den ekonomiska oron lindrades samti-
digt som vi istället kunde fundera på vilka åtgärder som måste till för att 
kompensera återstoden av bortfallet under våren. Sen kom sommaren. Vi 
kunde inte längre åka utomlands. Alla fick stanna i Sverige på sin semester. 
Golfen blev för många i Sverige en tillflykt. Nya medlemmar strömmade 
till i golfsverige. Fler ville börja spela golf. 
Så rullade sommaren på.

Det som från början såg mycket negativt ut för golfen vändes till något 
positivt. Nu när vi snart ska summera golfåret 2020 vet vi att det på Göta-
ströms GK kommer att bli än bättre än 2019. Just nu ser det ut som om vi 
kommer att öka antalet medlemmar med ca 15 % jämfört med 2019. An-
talet greenfeegäster kommer att öka med minst 25 %. Vi kan därför med 
tillförsikt se fram även mot 2021.

Kennet Adolfsson
ordf. Götaströms GK
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2020 

Torsdagen 3 dec. kl. 18.00 i klubbhuset.

Den samlade bedömningen får ett så högt betyg som ”86”, vilket är en högre siffra än snittet för övriga golfbanor 
i distriktet. Detta är självfallet av största betydelse för att golfspelare ska vilja komma till oss. Alla ska känna sig väl-
komna till en i olika avseenden fräsch golfanläggning, där man alltid blir bemött på ett vänligt sätt.

Dagordning:

I.
a - mötet öppnas
b - frågan om kallelse till höstmötet har skett på ett korrekt sätt
c - fastställande av dagordningen
d - val av ordförande och sekreterare för mötet
e - val av två protokolljusterare/rösträknare

II.
a - fastställande av avgifter för 2021
b - målsättningar för 2021
c - preliminär budget för 2021

III. 
- redovisning och ev. beslut ang. ”miljonprojektet”

IV.
a - val av två ordinarie styrelseledamöter för åren 2021-2022
b - val av en styrelsesuppleant för åren 2021-2022
c - val av valberedning samt en adj. ledamot för åren 2021-2022
d - val av två revisorer för år 2021
e - val av ordförande för år 2021

V.
- val av kommittéer

VI.
- ev. motioner

VII. 
- övriga frågor

OBS! Föranmälan krävs för deltagande! Anmälan till receptionen senast 1 dec.!    
            Något beslut om miljonprojektet kommer inte att fattas av höstmötet. Beslutet
            skjuts upp till vårmötet -21 

Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset

Osbäcks väg,  568 32 Skillingaryd Tel.: 0370-764 90 
E-post: info@gotastromsgk.se 

Hemsida:  www.gotastromsgk.se



Autogiro
Är du intresserad av att dela upp din årsavgift på 

10 månader, januari-oktober?

Blankett för ansökan om autogiro finns på hemsidan under 
medlem och autogiro. Fyll i den senast 15 januari och maila 

till kansliet på info@gotastromsgk.se så fixar vi resten.

Du som redan har autogiro behöver inte göra någonting,
det sköts automatiskt inför 2021.

Information om vårt ”miljonprojekt”

Vad våra medlemmar tycker om vår golfbana framgår av min redogörelse av medlemsenkäten 2020. Till detta kan 
läggas de synpunkter som många av våra greenfeegäster lämnar. Med få undantag rimmar dessa väl med resultatet 
från vår egen medlemsenkät.  
Trots ett positivt nuläge måste vi fundera på hur vi skulle kunna utveckla vår verksamhet ytterligare.  I somras föddes 
då tanken på vårt ”miljonprojekt”, vilket i korthet innebär ett köp av tomten där vårt klubbhus och övningsområde 
finns, asfaltering av alla grusbelagda ytor inom detta område samt installation av elbelysning av övningsområdet och 
drivingrange. För att skapa de ekonomiska förutsättningarna har styrelsen tagit fram en ansökan om bidrag från All-
männa Arvsfonden. Beräknad totalkostnad: 1 500 000. Styrelsen har goda förhoppningar om att vi ska kunna erhålla 
ett bidrag som motsvarar 70 % av totalkostnaden. 

Allmänna arvsfonden har tre tydliga krav: 

1. Våra föreslagna åtgärder ska vara riktade mot barn och ungdomar samt till alla med någon form av funktionsned-
sättning.

2. Till dessa krav ska läggas att bidragstagaren ska kunna garantera att verksamheten ska fortgå minst 10 år
framöver. F.n. kan vi inte det eftersom vårt avtal med Kinnarps löper för två år i taget. Därför vill vi utnyttja den
paragraf i vårt avtal med Kinnarps som tydligt ger oss möjligheten att köpa den tomtmark där klubbhuset och
övningsområdet är belägna.

Nuläget för ”miljonprojektet”:

I nuläget har vi erhållit offerter på belysningen och asfalteringen. Dessa båda offerter tyder då på att kostnadsberäk-
ningen på 1 500 000 kommer att hålla. Vi har självfallet också haft kontakt med Kinnarps ang. tomtköpet. Den frågan 
hanteras f.n. av både Kinnarps och av styrelsen.

Beslutsgången för ”miljonprojektet”:

Hittills har seniorkommittén och juniorkommittén lämnat sina synpunkter på styrelsens förslag till ansökan till Allmänna 
Arvsfonden. Via ett mail är klubbens medlemmar informerade om att man kan erhålla en kopia av ansökan om man 
kontaktar receptionen. Det slutgiltiga beslutet i ärendet kommer att fattas av årsmötet. Det är i nuläget sannolikt att vi 
kommer att behöva både höstmötet och vårmötet för detta beslut. 

Styrelsen för Götaströms GK



Alltfler ungdomar börjar spela golf

Det är mycket positivt att konstatera att våra 

medvetna satsningar på junior- och knattegolf har 

resulterat i att andelen juniorer har ökat i vår 

medlemmatrikel. Det allra mest glädjande under 

säsongen har varit att ta del av den entusiasm som 

man kunde se när våra allra yngsta söndagstränade, 

varannan vecka hos oss och varannan vecka på 

Hooks GK.  Starkt bidragande till denna entusiasm 

har vår 30/50-meters bana varit. 

En annan viktig faktor var självfallet också en 

entusiastisk ledning. Allt skapade vi tillsammans med 

Hooks GK. Vår förhoppning är självfallet att detta 

samarbete kommer att fortsätta under 2021.

Kennet

Bild: Lena Landin

Klubbmästare 2020
Axel Johansson



Helhetssiffran 84 ovan kan jämföras med siffran 79, som är genomsnittet för golfklubbar i Småland.
I denna bedömning ingick frågeställningar av typ

- rent och snyggt i klubbhuset
- bra utomhusmiljöer
- fräscha toalett- och duschutrymmen
- hög tillgänglighet
- receptionspersonalen är vänlig och ger bra service
- m.fl.

Alla dessa punkter fick en bedömning över 80! 
”Receptionspersonalen är vänlig och ger bra service” fick hela 92 poäng!

2019 2020

Bedömning av service och upplevevelse i sin helhet 86 84

I förra numret av Golfströmmen (nr 2  2019) redogjordes för omfattande förändringsarbeten som planerades att ge-
nomföras på banan under 2020. Nu har det snart gått ett år sedan dess och de flesta av dessa åtgärder har genom-
förts. Det är uppenbart att dessa förändringar uppskattas av våra medlemmar. 

Jämförelse av medlemsenkätens resultat 2019 och 2020:

MEDLEMSENKÄTEN 2020:

Helhetssiffran 78 ovan kan jämföras med siffran 75, som är genomsnittet för golfklubbar i Små-
land.

BEDÖMNING AV BANAN I SIN HELHET 2019 2020

2017-2019 76 78

Fairways är i bra skick 78 84

Ruffen har en passande svårighetsgrad 72 77

Banans design och skötsel gör det lätt att hitta bollen 66 77

Greenerna är jämna och bollen rullar ”som den ska” 80 80

Som helhet är banan fin och välskött 86 86



SUMMERING

Om man summerar ovanstående två helhetsbedömningar, så kan vi påstå att vi under 2020 har haft och har en 
golfbana av hög kvalitet.  Det kan vi alla vara stolta över, samtidigt som det förpliktar för framtiden. 

ÖVRIGA JÄMFÖRELSER MELLAN 2019 OCH 2020

Övriga delar av enkäten blir på grund av pandemin lite svårare att jämföra med resultaten från 2019. Varje så-
dan jämförelse skulle bli missvisande, eftersom klubbliv, tävlingar, shop, kiosk m.m. blev anpassade till rådande 
pandemi. 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FÖRBÄTTRINGAR – förslagen är hämtade från enkäten:

Skulle önska möjlighet till följan-
de aktiviteter:

Vad kan vi göra för att det ska 
upplevas ännu bättre?

Vad är det bästa med att 
vara medlem i klubben?

Vinterträning Reducerad medlemsavg. första året Trevlig bana

Anpassad kurs för damer Lite bättre kvalitet på bunkrar Bra personal

Grillkväll Belysning på drivingrange Lättillgänglig 

Lagtävling Skapa grupper som spelar golf Bra medlemsformer

Regelkväll Nya papperskorgar på alla hål Lång säsong

Möte med kända spelare Klippa gångväg n från tee till fairway Lagom svår bana

Träning i grupp Bolltvätt på alla hål Trevlig atmosfär

Visning av nya golfprylar Nya fräscha teeskyltar Nästan alltid torr bana

After work Någon soptunna till för campinggäster Trevligt bemötande

Tävling för äldre Än mindre ljung Banans kvalitet

Rusta upp kiosken Närheten till golfbanan

Klippa gräset vid avståndsmarkeringar Välskött och lättspelad bana

Ta bort groddblad på greener Bra info

Laga nedslagsmärken Bra och tydlig hemsida

Påminna om golfetikettsregler Bra natur

Gemenskapen

Man känner sig välkommen

Bra ställplats för husbil

Överkomlig årsavgift

Efter flyttning från orten finns 
mitt hjärta kvar på GGK

Kennet



Vår ekonomi i korthet

En fullständig redogörelse av vår ekonomi finns i handlingarna till höstmötet. Dessa finns tillgängliga i receptionen. 

Av dessa handlingar framgår att 2020 ur ekonomisk synvinkel blev ett framgångsrikt år. Det som till en början såg 

nattsvart ut vändes till något positivt. Även om våra medlemmar och våra greenfeegäster är en grundförutsättning 

för en god ekonomi, så vet vi alla att det därutöver också krävs något annat för att vi varje år ska få vår ekonomi att 

gå ihop. 

Det krävs:

• en lojal, kunnig och stabil personalstyrka

• en medlemsgrupp som ger sin tid till arbete i styrelse och kommittéer

• en medlemsgrupp som utan ersättning lägger många arbetstimmar på banan

• sponsorer

• inkomster från E4-skyltarna

Kan vi hålla i detta även i fortsättningen, så kan vi fortsätta att existera som en ”välskött golfbana – spelbar i alla 

väder”.

Kennet 



Bild: Lena Landin



Tävlingssäsongen 2020

Säsongen blev av förklarliga skäl inte på det sätt som vi hade planerat. Restriktionerna p.g.a. Corona la förstås 

hinder i vägen. 

• Några av klubbtävlingarna genomfördes dock som planerat

• Golfhäftet Trophy och tävlingen till förmån för Cancerfonden var ett par av de större och traditionsenliga täv-

lingar som kunde genomföras under senare delen av säsongen

• Vi genomförde också under två dagar ”Svensk Golf Senior Tour”- en tävling på elitnivå.

• ”Golfköpingsmästaren” fick en annorlunda utformning under mottot ”spela på sju av våra nio banor” och du är

med i ett slutspel våren 2021. Under rådande omständigheter blev det ett mycket positivt gensvar från golfspe-

lare inom regionen.

• Anpassade till coronarestriktionerna genomförde vi under säsongen seniorgolfen, damernas tisdagsgolf och

söndagsgolfen.

I klubbmäserskapets OPEN-klass såg prislistan för de tre bästa ut så här:

Axel Johansson 143 slag (72+71). 

Nils Gunnarsson 154

Pelle Lohus 155

Vi säger förstås grattis till alla tre. Ett extra stort grattis till Axel för ett utmärkt resultat.

Kennet



Vill du med ha din reklam
i nästa nummer av Golfströmmen?

0370-76490
info@gotastromsgk.se

Vi tackar övriga 
sponsorer

BT-steel, CSS städ, Edqvist IT, Ekets Uppåkra,  

GEJI Industri, GT svets, Grunditz Rör, GS rör,

Gärahovs Bygg, Handelsbanken, Happy Homes,

JSS Verktyg, ICA Lagahllen, ICA Supermarket Vaggeryd, 

Länsförsäkringar, Larsen HI FI, PHL Fastigheter, PR-tryck, 

Skilltryck, Steelnova, Syntema, Tandvården Skillingehus,

Vaggeryds Chark, Vaggeryds Kommun,  VSBO, 

Vaggerydstorget, Wrent, WWSL

Osbäcks väg,  568 32 Skillingaryd Tel.: 0370-764 90 
E-post: info@gotastromsgk.se

Hemsida:  www.gotastromsgk.se

Nya

GÖTASTRÖM

Nya Götaström

Osbäcksväg 4

568 32 Skillingaryd

www.gotastrom.se
Tfn:0370-766 70
Miranda: 076-015 17 32
Linda: 070-418 57 57

Vi har öppet alla dagar!

Vi erbjuder

LUNCHER

ALA CARTE

SMÖRGÅSAR

FIKA

CATERING MED UTKÖRNING

GOLPAKET MED 
ÖVERNATTNING OCH MIDDAG

RABATT FÖR GOLFARE



HÄR SYNS DITT FÖRETAG:

Varje dygn passerar 14 000 fordon förbi Götaströms GK på E4:an. 

Vill Ditt företag bli synligt i detta skyltfönster mot omvärlden? 

Kontakta i så fall Götaströms GK – tel 0370-76490

Osbäcks väg, 568 32 Skillingaryd

Tel.: 0370-764 90

E-post: info@gotastromsgk.se

www.gotastromsgk.se

Avs: Götaströms GK
Osbäcksväg, 56832 Skillingaryd


