
 

 

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2017 
 

 

 

Jönåkers Golfklubb är en ideell förening som välkomnar alla och ska präglas av en fri, ledig 

och okomplicerad atmosfär. Vi bemöter alla, oavsett vem man är, med respekt, öppenhet och 

förståelse. Vi lever efter devisen ”kom som du är”. 

Vi strävar alltid efter enkelhet utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Det ska prägla 

och genomsyra allt vi gör.  

Vi är en utvecklingsinriktad organisation som befinner sig i ständig rörelse framåt. Vi arbetar 

oavbrutet med att förädla vårt totala golferbjudande. Vår grundläggande inställning är att 

ingenting är omöjligt. 

Vår starka passion för golf är vår främsta drivkraft. Den sporrar oss att ständigt förbättra och 

utveckla vår anläggning och allt som omgärdar den för att erbjuda bästa tänkbara 

golfupplevelse. Det ska vara enkelt att hitta en medlemsform på Jönåkers Golfklubb som 

passar var och en. 

Jönåkers Golfklubb grundades för 27 år sedan och är därför att betrakta som en stabil 

verksamhet. I vårt koncept ingår en bra golfbana, bra Golfstore shop och en bra restaurang. 

Vår bana ska hålla en bra kvalité och främja snabbt och roligt spel. Banan kan hålla öppet 

länge under säsongen och erbjuda god tillgänglighet. Golfstore shopen ska hålla en god 

service, sortiment och genuint kunnande. Restaurangen ska erbjuda god husmanskost som 

passar alla golfare och gäster. 

Inom vår klubb har det alltid funnits en stark klubbkänsla och gemenskap som vi värnar om.  

Hela familjen, från ung till gammal ska känna sig hemma. Vår passion är golf! Vi gör vårt 

yttersta för att hjälpa dig som medlem eller gäst med allehanda frågor. Golf ska vara 

glädjefyllt. Vi förstår att golf är en livsstil och fritidssysselsättning som ska ske i en rogivande 

miljö.  

Vi ska ha väl utvecklade relationer till medlemmar, sponsorer, leverantörer och 

samarbetsklubbar som skapar goda förutsättningar för en långsiktigt stabil verksamhet. 

Vi utforskar ständigt nya möjligheter och lösningar som främjar en hållbar utveckling. Vi ska 

skapa största möjligt golfupplevelse samtidigt som vi tar ansvar för miljön och vår omvärld.  

 

 



Service 
 

Banan 

Vår nivå på skötsel av banan och kringområden anses av såväl medlemmar som gäster som 

mycket god. Vi har fått mycket lovord för våra nya klipplinjer under året. Vi har startat arbete 

med att snygga till våra bunkrar. Detta arbete kommer fortsätta nästa år med få en jämnare 

sandmängd i bunkrarna. I år gick vår bevattningsanläggning sönder två ggr under juli, vilket 

medförde att en stor del av gräset på våra greener dog. Vi kommer att lägga ner ett stort arbete 

med att få en bättre miljö i våra greener samt öka åtgärder med luftning och hjälpsådd. På 

detta sätt får vi mer ädelgräs i greenerna, så skötselåtgärderna blir enklare och greenerna 

tåligare för oväntade händelser. Vi tar fram fler nya underhållsfria tee skyltar till våra röda 

tees, samt nya "next tee" skyltar. Vi kommer att genomföra skede 2 med arbetet att bygga om 

vår korthålsbana till en 6-håls bana med lätt uppbyggda greener och möjlighet till bevattning. 

Vi planerar att lägga igen två greenbunkrar och på så sätt få mer variation i närspelet. 

 

 

Restaurangen 

Våra krögare, Lena Manninen och Helén Boman har bedrivit verksamheten, men slutar efter 

säsong 2016. Vår restaurang har fått fina vitsord för sitt engagemang, samt upplägget med de 

olika menyerna. Kiosken har också fungerat riktigt bra under året. Vi söker ny krögare till 

2017. 

 

 

Reception/Shop  

Vårt upplägg med att ha en integrerad reception/shop fungerar mycket bra och ger våra 

medlemmar och gäster en bra service. Något vi kan notera genom återkommande god 

renommé i våra gästundersökningar. Det går att lösa greenfee och boka tider från tidig 

morgon till fram mot kvällen hela veckan. Alla kansliärenden i form av medlemsansökningar 

och hcp-frågor mm utförs via receptionen/shop. Efter ombyggnationen av entrén till 

reception/shop har mottagandet blivit naturligare och mer tillmötesgående gentemot 

medlemmar och gäster. 

 

 

Kansliet 

Kansliarbetet sker mer avskilt. Arbetsuppgifterna är främst administration, ekonomi och 

tävlingsregistrering.  

 

 

Lokaler 

Förbättringar av våra lokaler är nödvändiga, men styrs av vad vår ekonomi tillåter. En 

renovering av taket på klubbhuset har skett under säsongen med mycket gott resultat. 

Vi behöver framöver se över vår uppvärmning av klubbhuslokalerna samt övriga tak på våra 

byggnader. 

 

 

Kommittéverksamheten 

Vi har idag en Tävlingskommitté, Veterankommitté, Medlemskommitté, Marknadskommitté 

Banutvecklingskommitté samt Ungdomskommitté. Vi saknar idag en Damkommitté. Ideell 

hjälp behövs alltid. Den som vill får gärna kontakta kansliet och få information om vår 

kommittéverksamhet. 



Kostnader 

 

Investeringar 

Maskinpark behöver ständigt förnyas. Till kommande säsong planerar vi att reparera 2-3 st 

maskiner för att kunna ta in ev nya maskin-investeringar till 2018. Reparationerna gäller 

främst en fairwayklippare, en ruffklippare och vår grävmaskin. Vi kommer att fortsätta arbetet 

med att byta våra teeskyltar även på ett antal ”röda tee’s” till mer underhållsfria, samt nya 

"next tee skyltar". Vi behöver göra en reparation av golvet i restaurangköket. Vi ska bygga en 

"snickeriverkstad" för förvaring av byggnadsmaterial. Vi ska ordna med en brunn för 

latrintömning som efterfrågas av våra husvagn/husbilsgäster. Vi behöver nya fontäner till våra 

vattenhinder på de första nio hålen. 

 

 

Personal 

Till 2017 förtsätter vi med att vidareutveckla frågan om hur vi på bästa sätt får rätt kompetens 

till banans strategiska planering och övrig bemanning. Vi försöker liksom tidigare att se om 

det går att använda den personal vi har på ett optimalt sätt. De ideella krafterna har under 

2016 hjälpt till att hålla banans kvalité på en högre nivå. De är en förutsättning för att kunna 

hålla banans höga kvalitet. Förhoppningsvis kommer detta att inte bara fortsätta utan ökas 

under 2017. 

 

 

Intäkter 

 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar i klubben uppgår i skrivande stund till 1062 st. En nettominskning med  

30 personer mot föregående år. Det blir en stor uppgift och mål att kommande år få en 

nettoökning av antalet medlemmar.  

Vi föreslår att ha oförändrade medlemsavgifter för 2016. Ungdomar ska liksom tidigare 

beredas möjlighet att under 2016 bli medlem gratis t o m 15 års ålder. De som är mellan 0-15 

år och innehar officiellt hcp debiteras 400:- för att täcka våra kostnader gentemot Svenska 

Golfförbundet samt träningsavgift om de önskar deltaga i vår ungdomsträning på 500:-. 

Vi kommer givetvis att fortsätta vår satsning med att behålla de medlemmar vi redan har och 

att rekrytera nya medlemmar, samt försöka aktivera de som idag är passiva medlemmar. Vi 

behöver få en nettoökning av medlemmar de kommande åren.  

Du som medlem är en stor resurs till att vi blir fler medlemmar. Ta med familjemedlemmar, 

släktingar och goda vänner för att prova på golf. Ta med dem ut på banan och visa vad golf är. 

Vid lågt speltryck kan de t o m få prova något eller några hål på banan. Vi kommer även att 

ha ett antal ”prova på golf” tillfällen under 2017. En naturlig start på detta blir den 

nationstäckande "Golfens dag" lördagen den 20 maj 2017. Vi har som ambition att fortsätta 

vårt samarbete med Jönåkers, Ålberga samt Stigtomta skola samt om möjlighet ges någon/-ra 

fler av de närliggande skolorna. 

 

Medlemsformer 

De medlemsformer vi har idag kommer att utökas. Vi kommer att följa ”marknadskraven” 

och erbjuda flexibla medlemsformer som möter olika människors krav. Det ska vara enkelt att 

vara medlem i klubben. Vi är övertygade om att det är en konkurrensfördel när det gäller att 

behålla befintliga och attrahera nya medlemmar. Vi kommer att införa ett flertal nya 

medlemskapstyper: 



Prova-på-medlem för den som vill prova att våra medlem på vår klubb ett år. Det kan vara 

en nyinflyttad som söker medlemskap i en av ortens klubbar eller någon från våra 

grannklubbar som vill prova att vara medlem på Jönåkers GK. 

Start-up-medlemskap för våra idag passiva medlemmar. Här erbjuder vi två medlems-

former. Antingen medlemskap för 990kr inkl 4st schemalagda träningspass i maj eller 

”fullvärdigt spel” för 1990kr inkl de fria träningspassen. 

Nybörjarmedlemskap erbjuder vi våra nybörjare för 1990kr, där ingår fria träningspass 

under större delen av året.  

Guld Par småbarnaföräldrar erbjuder vi "spela 2 för 1". Under den tid som man har barn 

mellan 0-7 år är det svårt att få tid för golf och då erbjuds ett par att spela för en Guld 

medlemsavgift (5000kr).  

De som idag är Greenfeemedlem Bas medlemmar kommer att få erbjudande om vårt 

Greenfeemedlem PLUS medlemskap och prova-på-medlemskap. Greenfeemedlem PLUS 

innebär att i medlemskapet ingår ett klippkort som ger 3 st fria ronder. 

 

 

Företagsgolf och sponsring 

För att klara våra långsiktiga mål är det viktigt att klubben växer när det gäller företagsgolf 

respektive sponsring. Vi har 2016 ökat våra intäkter i sponsring och företagsgolf. Vi arbetar 

fortlöpande med olika sponsorpaket för att kunna erbjuda våra sponsorer attraktiva villkor. Vi 

har en grupp som arbetat på ett nytt aktivitetsprogram samt nya sponsorlösningar för 2017. 

 

 

Klubbstödjare 

De medlemmar som önskar stötta klubben lite ”extra” att sponsra medel till eget öronmärkt 

ändamål. Detta ändamål går förslagsvis till något som klubben planerat att investera eller 

förbättra på anläggningen eller i verksamheten. Du stödjer klubben genom att köpa en dekal 

med budskapet att du stödjer Jönåkers Golfklubb. Dessa dekaler kostar 250 kr/st. 

 

 

Växtkraft Jönåker 

För att växa både på medlemssidan, företagsgolfen och sponsringen ser vi att det är alla våra 

medlemmar som är våra stora och viktiga ambassadörer. Här vädjar styrelsen till samtliga 

våra medlemmar ”Hjälp oss att värva nya medlemmar, sponsorer och greenfeegäster”, samt 

aktivera passiva medlemmar. 

 

 

Greenfee 

Vi kunde som vanligt öppna banan tidigt på säsongen. Greenfee intäkterna var svagare i 

början av säsongen. Fr o m Juli har de dock kraftigt överstigit föregående år, vilket ger mer 

intäkter på helåret 2016 mot föregående år. Greenfeeavgifter 2016 föreslås oförändrat till 

380:- för vardagar och 400:- för helger. Klubbsamarbeten 2016 hade vi med Nyköpings GK, 

Kiladalens GK, Mauritzbergs GC, Norrköpings GK, Söderköpings GK, samt Bråvikens GK, 

samt Sörmlandssvingen med Flens GK, Trosa GK, Gnesta GK, Kiladalens GK, Strängnäs GK 

och Stallarholmens GK. Vår förhoppning är att vi fortsätter med greenfee-samarbeten under 

2017.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Årsavgifter                    Årsavgifterna för 2017 föreslås bli enligt följande: 

 

 2017 2016 

Premium  6 500:- 6 500:- 

Guld 5 000:- 5 000:- 

Guld Par  4 850:- 4 850:- 

Guld Par Småbarnsföräldrar 5 000:-  

Silver 4 100:- 4 100:- 

Brons 1 900:- 1 900:- 

Prova-på-medlemskap 1 år 1 990:- 

Nybörjarmedlemskap 1 990:-  

Greenfeemedlem PLUS 990:- 

Greenfeemedlem Bas 695:- 695:- 

Senior 22-25 år 2 900:- 2 900:- 

Junior 19-21 år 2 300:- 2 300:- 

 16-18 år 1 500:- 1 500:- 

             0-15 år* 0:- 0:- 

Passiva 400:- 400:- 

 

 

*Vid officiellt hcp debiteras 400:-  

 

Vi kommer att skicka två st fakturor som tidigare år för att få ett jämnare inflöde av likvida 

medel, samt att våra medlemmar får en uppdelning av årsavgiften. I början av oktober går en 

faktura på 1 000kr ut med betalning den 30/11. Sedan kommer resten att faktureras i 

december med betalning den 31/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 


