
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

När det nu är dags att redovisa det gångna verksamhetsåret kan vi konstatera att även 2017 blev ett 

gott år för Gräppås GK, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. I denna berättelse koncentrerar 

vi oss på verksamheten genom att notera några väsentliga händelser. 

Inför varje säsong strävar vi efter att utveckla våra 27 hål, vår produkt. Inför säsongen 2017 lade vi 

krutet på bortre fältet på 18-hålsbanan. Greenområdet hål 11 byggdes om. Området närmast green 

höjdes och en bunker flyttades närmare green. Teeområdet hål 12/14 fräschades upp och diket till 

höger i spelriktningen på hål 14 kulverterades delvis med snabbare spel som följd. Arbetet med 

vattentoalett invid pumphuset på hål 12/13 påbörjades och färdigställs under 2018. 

”Torsdagsgruppen”, som är en informell grupp bestående av ett varierande antal mest äldre herrar, 

ofta även en dam, utför ett ovärderligt arbete under vinterhalvåret med att röja och städa upp på 

banorna och i angränsande områden. Arbetet utförs i princip varje torsdag från november till april. 

Alla är välkomna till torsdagsgruppen. 

Våra fyra tränare erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter med syfte att attrahera oss medlemmar 

och gäster till roligare och bättre golf. Träning året runt i grupp och individuellt, träningskortet för 

gruppträning under den gröna perioden, nybörjarkurser, kurser för speciella hcp-grupper och träning 

av våra tävlingsspelare i seriespel och för de yngre alltifrån Golfkul till Gräppås Extra. Anna Berglund 

och Sofia Edman har varit starkt engagerade i Göteborg Golfförbunds satsning "Golftjej Göteborg". 

Gräppås stod som värd för en årets heldagsaktiviteter. 

Tränarteamet har också arrangerat två medlemsresor, båda till Spanien.  

En av årets höjdpunkter för många medlemmar är Golfveckan. I år med nytt upplägg, onsdag-lördag. 

Som vanligt blev de olika dagarna snabbt fullbokade och varje dag hade sin tävlingsform.  

Den 20 maj, samma dag som Göteborgsvarvet gick av stapeln, arrangerades Golfens dag över hela 

landet. På vår klubb planerades det noggrant, olika stationer bemannades, uppgifter fördelades, 

dock, anstormningen uteblev. Konkurrensen med ”varvet” blev för svår. Ett fåtal gäster valde ändå 

att bekanta sig med golfspelet, så pass att vi kunde notera att organisationen fungerade. Nu ser vi 

fram emot Golfens dag 2018. 

För andra året i rad arrangerade Gräppås Golfklubb en uppskattad och välbesökt Julmarknad med ett 

20-tal lokala utställare på plats. 

Inför 2017 beslutade styrelsen att restaurangen åter skulle drivas av entreprenör. Vi tecknade ett 

treårigt avtal med företaget Czechia Group AB som driver verksamheten under namnet Gräppås 

Wärdshus. Restaurangmiljön förbättrar vi kontinuerligt tillsammans med entreprenören.  

I vår vision skriver vi att Gräppås skall vara den vänliga klubben där alla är välkomna att träna, spela 

golf och trivas i en avslappnad och naturskön miljö. Medarbetare, medlemmar och förtroendevalda 

hjälps alla åt för att vi skall leva upp till innehållet i vår vision. Kommittéernas verksamhet är en viktig 

del i detta arbete, att skapa trivsel och klubbkänsla på Gräppås. Kommittéerna redovisar sina 

verksamheter i egna berättelser.  



Gräppås GK redovisar 2147 medlemmar vid utgången av 2017. Under säsongen spelades fler än 

29 000 bokade ronder, vilket är något färre än föregående år, sannolikt beroende på en regnig höst. 

Därtill kommer spel på 9-hålsbanan där bollränna gäller. 

Även 2017 mätte vi ”kundnöjdheten” hos medlemmar och gäster. Vi använder oss av Svenska 

Golfförbundets undersökning ”Players 1st”. Nio olika områden mäts och drygt 300 klubbar deltar. Vi 

kan konstatera att Gräppås Ambassadörspoäng 61 ligger över sverigesnittet (BM) som är 50. 

 

Vårt ekonomiska utfall redovisas i bokslutet. Även 2017 föreslår  styrelsen i årsredovisningen att 

avsätta ytterligare medel till vår banutvecklingsfond. 

Vårt dotterbolag Fore Food AB har haft en ringa verksamhet under 2017.  

Våra tillsvidareanställda medarbetare under året har varit Anna Johansson, klubbchef, Benny 

Brännén, banchef, Anders Wejdin, bana, Katarina Eek, reception, Ingemar Börjesson, fastighet och 

Conny Svensson, ekonomi,(deltid). 

Därutöver har vi haft säsongsanställda medarbetare. 

Anders Claesson (AC Golf) har som entreprenör haft ansvar för tränarteamet där förutom Anders har 

ingått Anna Berglund, Sofia Edman och Marcus Warenius. 

Brano  Vantusko och Pavla Zakova (Czechia Group AB) har som entreprenörer drivit vår restaurang. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. I styrelsen har följande personer ingått: 

Olav Magnusson, ordförande, German Liebscher, vice ordförande och kassör, Martina Dahlström, 

sekreterare, Christian Jansson, ledamot, Ingalill Schnell, ledamot, Erika Schönborg, ledamot, Peter 

Öhman, ledamot och Leif Österholm ledamot. 

Klubbchef Anna Johansson och banchef Benny Brännén har varit ständigt adjungerade till styrelsen. 

Vi har även haft ett arbetsutskott där Olav Magnusson, German Liebscher och Leif Österholm har 

ingått. Anna Johansson har varit adjungerad vid våra sammanträden. 

 


