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 Syfte med dagens möte

 Mål för LGK

 Värderingar

 Personal

 Säsong 2020

 Medlemmar, ekonomi, försäljning

 Investeringar

 Medlemsundersökning 2020

 Axplock av aktiviteter 2020

 Hjälp oss utveckla verksamheten

 Övrigt, frågor och synpunkter
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* Till Loftahammars Golf AB väljs 
alla ledamöter på 1 år 



 Informera och diskutera klubbens verksamhet, 
ekonomi och framtida utveckling.

 Skapa delaktighet om nuläge och framtid

 I år nu istället för juli och digitalt pga Covid-19

 Frågor kan skickas in under mötet på 
sara@loftahammarsgk.se

mailto:sara@loftahammarsgk.se


Loftahammars golfklubb jobbar mot uppsatta mål. Det

finns mål för ekonomi, medlemmar, banan och hur vi

ska vara som arbetsgivare.

Ett viktigt mål för banan är att banan är klubbens

viktigaste tillgång och vi ska aktivt arbeta för att

utveckla och öka kvalitén.



Ett viktigt mål för banan är att banan är klubbens

viktigaste tillgång och vi ska aktivt arbeta för att

utveckla och öka kvalitén.



Det ska vara attraktivt att arbete hos Loftahammars 
Golfklubb.



 Klubben ska löpande ge information med en öppenhet som 
garanterar god insyn i klubbens verksamhet och minst en 
gång per år ska alla medlemmar bjudas in till ett 
informationsmöte.

 Hemsidan är den viktigaste kanalen och ska hålla en hög nivå 
såväl innehållsmässigt som estetiskt och ska därigenom bidra 
positivt till klubbens PR. 

 Vi använder även sociala medier som facebook och instagram



 Vänlighet, välkomnande och gästfrihet

 Öppenhet, lyhördhet och smidighet 

 Professionalism 

 Samverkan och samarbete



 Vi har personal som jobbar 7 dagar i veckan.

 Sommarhalvåret när många är lediga är deras 

mest hektiska period.

 Vi har personalmöte 1 gång i veckan.



 Covid -19 innebar oro, ovisshet och ändrade förutsättningar och 
arbetssätt.

 Ovisshet för hur säsongen skulle se ut.

 I början av sommaren var det många som inte gick in i klubbhuset. 
Dålig försäljning i shop och café.

 Ökat antal besökare. Det medförde hårt tryck på bana och 
övningsområde. 

 Vi har dragit lärdomar av sommaren och för att stå bättre rustade 
inför 2021 kommer vi göra en översyn på rutiner, flöden och 
information.



Antalet medlemskap har i Sverige ökat 
med 9% i jämförelse med 2019. 

Vi är nu nästan 530 000 medlemmar.

Antalet spelade ronder har ökat med 
hela 34% under 2020 i jämförelse med 
2019.



 Vi hade 30/9 523st medlemmar och det är en 
ökning med 3st i jämförelse med 2019, vilket är 
positivt.

 Jämför vi däremot 2020 med 2016 så har vi 
tappat ca 40 medlemmar.

 Det är viktigt att vi alla hjälps åt att rekrytera nya 
medlemmar!



 Mycket medlemsspel under året

 Många greenfee-gäster, ökning med 25% i 
jämförelse med 2019

 Även intäkterna för padelspel, range och 
försäljning i shopen har ökat

 Kostnaderna har ökat något

 Vi förväntar oss ett något bättre resultat än 
budgeterat



 Dränerings/dam/förbättr/per år   ca 100 tkr

 Greenvält 200 tkr

 Greenklippare 2021/22  700 tkr

 Bevattningsanläggning framtida behov

 Nät och stolpar rangen 60 tkr

 Renovera befintliga tee ännu ingen offert

 Säkerhetsåtgärder hål 9 under utredning



 Banan ligger bra till inom green, fairway och tee. 
Något sämre till vad gäller bunkrar.

 Kansli, service och ledning/organisation ligger 
mycket bra till med fina betyg.

 Gustav vår tränare och pro har höjt sina poäng sedan 
förra året. Gustav är positiv till att samarbeta med oss 
även nästa år vilket vi är mycket glada för!

 Cafe, restaurang och utbud har sänkt sina poäng och 
ligger sämre till än förra året.



➢ Covid -19, restriktioner och nya förhållningssätt.

➢ Tävlingar, from juli

➢ Rensade dammar

➢ Barn och ungdomsprojekt

➢ Bollplockning

➢ Städdag

➢ 50/50-projekt, jämställdhet.



➢ Rangeområdet har utvecklats med nya utslagsplatser.

➢ 16 set med låneklubbor till juniorer

➢ Förråd till klubborna

➢ Målmattor på rangen

➢ Grönt kort till alla elever som vill i Loftahammarsskola.

➢ Pengar från sparbanksstiftelsen och stiftelsen för barn och 
ungdomar i Loftahammars skola.

➢ Tävling ”Fem juniorer är fler än fyra seniorer” allt överskott går till 
barn och ungdomsverksamhet men även övriga medlemmar gynnas 
av detta.



Vi på Loftahammars Golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt 
förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. 
Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 
50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i 
syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens 
övergripande utvecklingsarbete

Varför gör vi det här? 
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare och för 
oss är det är otroligt viktigt för framtida rekrytering av nya medlemmar 
och för att behålla befintliga.



➢ Nya medlemmar

➢ Café

➢ Idéella krafter

➢ Medlemsvård

➢ Sponsring

➢ Få gamla och nya medlemmar att trivas tillsammans

➢ Vi tar gärna emot förslag och hjälp för att på bästa    
sätt utveckla verksamheten tillsammans



 Vi söker personer som vill vara med i sponsor 
kommitté och hjälpa till med sponsorer.

 Meddela sara@loftahammarsgk.se om du 
kan tänka dig att hjälpa till.

mailto:sara@loftahammarsgk.se


➢ Svar på eventuellt inskickade frågor.

➢ Frågor skickas till sara@loftahammarsgk.se

mailto:sara@loftahammarsgk.se



