
Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 

När det är dags att summera verksamhetsåret 2019 konstaterar vi att antalet spelade rundor ökat 

något jämfört med föregående år. Totalt spelades det 28 402 ronder på 18-hålsbanan inklusive 

tävlingsronder (27 665 ronder 2018). Därtill kommer spel på 9-hålsbanan. Vi vill som särskilda 

händelser under året framhålla tre saker; antalet juniormedlemmar, Louisa Carlbom och Gräppås 

Gårdscafé. 

Vi har drygt 400 juniorer som medlemmar i föreningen, vilket utgör 18 % av medlemmarna. 

Sverigesnittet ligger på 9 %. Den under året mest framstående junioren är Louisa Carlbom som, till 

övriga framgångar på inhemska och internationella golfbanor, fick utmärkelsen som Göteborg 

Golfförbunds bästa flickjunior 2019. Den tredje händelsen är att krögaren Jonas Wahlström och hans 

medarbetare med ingredienserna utomordentligt gott kundbemötande samt lika god och vällagad 

mat lyfte Gräppås Gårdscafé och kiosken efter 9:an till nya höjder. 

Styrelsen har under året gjort en genomgång av föreningens vision. Resultatet blev en 

Verksamhetsidé i stället för vision.  Vår värdegrund är formulerad i tre ord: Trivsel, Gemenskap och 

Utveckling. Medlemmar, medarbetare, entreprenörer och förtroendevalda hjälps alla åt att skapa 

trivsel, god gemenskap och utveckla Gräppås golfklubb.  Beslut om verksamhetsidén fattades på 

höstmötet och den finns att tillgå på klubbens hemsida. En viktig del i verksamhetsidén är det som 

kallas klubbliv och vårt aktiva klubbliv drivs i mångt och mycket av kommittéerna. Kommittéerna 

redovisar sina verksamheter i egna berättelser. 

Golfbanorna med tillsammans 27 hål är grundbultarna i vår anläggning. Vårt uppdrag är att löpande 

underhålla och förbättra banorna vad gäller detaljnivå, ombyggnad och omgivning. Varje arbete 

syftar till att skapa ökad spelglädje, bättre speltempo och även estetik. Under året har vi bl.a. 

asfalterat vägen från klubbhusområdet upp till 1:ans tee och vidare fram till 2:ans 56/51 tee. Vi har 

också lagt konstgräs på 8:ans tees, glesat ut och snyggat upp till höger om 10:ans fairway och 

kulverterat del av dike längs fairway på hål 15. Därutöver har vi enligt plan rensat diken, bytt 

ytvattenbrunnar och hållit rent för sly runt banorna. 

Torsdagsgruppen består av ett varierande antal daglediga medlemmar, det finna plats för fler, både 

damer och herrar. Alla är välkomna torsdagar kl. 9 – lunch. Torsdagsgruppen utför ett ovärderligt 

arbete med att röja och städa upp på och runt banorna och klubbhusområdet. Arbetet sker under 

vinterhalvåret. Ett stort tack till torsdagsgruppen!  

Våra tre tränare erbjöd under året ett brett utbud av olika träningsprogram med syfte att stimulera 

oss medlemmar och gäster att spela mer och roligare golf. Träning har erbjudits året runt såväl i 

grupp som individuellt. Träningskortet hade rekordmånga deltagare. Av våra drygt 400 juniorer var 

det 170 som deltog i kontinuerlig träning. Tränarteamet arrangerade också tre medlemsresor. 

Våra juniorer har tävlat på klubb, distrikt och nationell nivå. Louisa Carlbom har även tävlat 

internationellt. Vi har också haft lag i traditionellt seriespel där damerna spelade i div.1 och herrarna i 

div.2. Herrarna placerade sig på 2:a plats och avancerade därmed till div.1. Mer om detta finns att 

läsa i kommittéernas berättelser. 

Gräppås golfweekend arrangerades traditionsenligt under vecka 30. Varje dag har sin tävlingsform. 



I samarbete med Kungsbacka Rotary arrangerades ”Majblommeslaget” där samtliga intäkter går till 

Majblommans föreningar i Kungsbacka. 

För fjärde året i rad arrangerade vi julmarknad andra söndagen i december. Arrangemanget som 

numera måste betraktas som en uppskattad tradition var välbesökt trots uselt väder. 

Gräppås GK redovisar 2 244 medlemmar vid utgången av 2019. 32 % är kvinnor och 68 % män. Av alla 

medlemmar i Sverige är 27 % kvinnor och 73 % män. 401 juniorer utgör 18 % att jämföra med 9 % för 

riket. 18 % av våra juniorer är flickor att jämföra med 21 % för riket. 

Varje år mäter vi ”kundnöjdheten” hos medlemmar och gäster. Gräppås GK är en av 360 klubbar som 

deltar i Svenska Golfförbundets undersökning ”Players 1st”. Nio olika områden mäts och vi 

redovisade högre värden än sverigesnittet inom samtliga områden. Restaurang och kiosk gjorde en 

remarkabel ökning i jämförelse med året innan. Tränarteamet får fortfarande högst betyg tätt följt av 

klubbens bemötande av medlemmar och gäster. 

Vårt ekonomiska utfall redovisas i årsredovisningen. 

Vårt dotterbolag Fore Food AB har haft en ringa verksamhet under 2019. 

Våra 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. 

AC Golf, Anders Claesson har som entreprenör haft ansvaret för tränarteamet där förutom Anders 

har ingått Anna Berglund och Marcus Warenius. 

Gräppås Gårdscafé AB, Jonas Wahlström har som entreprenör drivit Gräppås Gårdscafé med 

tillhörande kiosk. 

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden. I styrelsen har följande personer ingått: 

Olav Magnusson, ordförande, German Liebscher, vice ordförande och kassör, Erika Schönborg, 

sekreterare, Stig Hoff, ledamot och miljöansvarig, Leif Österholm, ledamot och banansvarig, Ingalill 

Schnell, ledamot och Peter Öhman, ledamot. 

Klubbchef Anna Johansson, banchef Benny Brännén och ansvarig för tränarteamet Anders Claesson 

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. 
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Ordförande 

Gräppås Golfklubb 

 

 


