
Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 

Golfåret 2020 inleddes överraskande och summerades rekordartat!  

I samband med säsongstarten överraskades hela samhället av coronapandemi med en hel räcka 

förhållningsregeler från Folkhälsomyndigheten (FHM). Bland annat uppmanades vi att hålla distans, 

tvätta händerna och motionera, utomhus! Golfspel blev alltså med små modifieringar en perfekt 

aktivitet. Det stora avbräcket för golfens del blev att i princip allt tävlingsspel ställdes in. FHM 

uppmanade också alla som hade möjlighet därtill att arbeta hemifrån innebärande att många av våra 

medlemmar kunde disponera dagen så att även en golfrunda hanns med. Därtill både återvändande 

och nya golfare. Detta innebar i sin tur att det spelades rekordmånga golfrundor på Gräppås 2020. 

Osannolika 43 495 ronder bokades på 18-hålsbanan att jämföras med 2019 då 29 103 ronder, inkl. 

tävlingsspel, noterades. En ökning med 49%. Därtill var det nästan dagligen långa väntetider för att 

komma ut på 9-hålsbanan. Det kunde ligga upp till 20 bollar i bollrännan. 

Även på medlemssidan har vi ökat till rekordnivå. Vid årets slut har vi 2 597 aktiva medlemmar, en 

ökning med 353 från föregående år. 31 % av våra medlemmar är kvinnor (Sverigesnitt 26,6%) och    

24% är juniorer (Sverigesnitt 11,5%). Juniorernas antal är remarkabelt, 623. Vi ligger topp 5 av 

landets klubbar beträffande antalet juniorer. 

Under dryga 20 år har SGF:s bankonsulent Kim Sintorn varit bollplank och inspiratör i arbetet med 

våra banor. När Kim Sintorn, för att bli pensionär, lämnade sin tjänst under året uttryckte han sin 

beundran över den förändring och utveckling som våra banor och hela anläggningen har genomgått. 

Han menar att Gräppås har utvecklats till en av Västsveriges finaste golfanläggningar. 

Banorna och träningsområden är självklara grundbultar i vår verksamhet. Under året har renovering 

utförts av fairway på hål 12 och kullar har skapats. I samma område har vi byggt ny väg bakom 56 

tee, hål 11. Dammen har fått ett större utlopp och kanterna har skalats. Vi har också byggt om sju 

tees i enlighet med vårt teeprogram. 

Maskinparken har förnyats med en ruffklippare, två greenklippare och en teeklippare. Succesivt går 

vi över till eldrift där det är möjligt, bra för miljön och även bättre arbetsmiljö med mindre 

vibrationer och lägre bullernivå. 

Torsdagsgruppen, bestående av ett antal ideellt arbetande medlemmar, arbetar framförallt med att 

röja och städa upp på och runt anläggningen vilket bidrar till ökad finish. En ovärderlig arbetsinsats 

som också skapar trivsel, inte minst i samband med förmiddagskaffet ute i naturen. 

Den inglasade uteserveringen blev ett lyft inte bara för Gårdscaféet utan för hela anläggningen. 

Därutöver har vi under året arbetat med ett flertal finishåtgärder inom klubbhusområdet. 

Efter 19 år som receptionist beslutade Katarina Eek sig för att bli pensionär. Även Conny Svensson 

har under året blivit heltidspensionär efter drygt 20 års tjänst hos Gräppås Golfklubb som ansvarig 

för ekonomin. Det innebar att vi gjorde en organisationsförändring och från den 1 april är Kristina 

Ambratt ansvarig för reception och ekonomi. 



Tränarteamet erbjöd som vanligt ett brett utbud av träningsprogram för såväl juniorer som våra 

seniora medlemmar. Träning har erbjudits året runt i grupp och individuellt. Nytt rekord även i år för 

antalet deltagare i Träningskortet. Till följd av pandemin kunde inte några resor genomföras.  

Även 2020 mätte vi ”kundnöjdheten” med hjälp av Svenska Golfförbundets undersökningsverktyg 

Players 1st. 10 olika områden har bedömts av våra medlemmar. Dryga 30 procent av medlemmarna 

deltog i mätningen. Högst rankas tränare och krögare, banorna och träningsområden samt att 

medlemmarna anser att de får valuta för pengarna. I jämförelse med sverigesnittet står vi oss bättre 

inom varje område. 

Kommittéernas verksamhet redovisas för sig i separata verksamhetsberättelser. 

Vårt ekonomiska utfall har varit gott och redovisas i årsredovisningen. 

Våra tillsvidareanställda medarbetare har varit Anna Johansson, klubbchef, Benny Brännén, banchef, 

Anders Wejdin, bana, Katarina Eek, reception, (t.o.m. 31/5), Conny Svensson, ekonomi (t.o.m. 30/6) 

Ingemar Börjesson, fastighet, och Kristina Ambratt, reception och ekonomi, (fr.o.m. 1/4). Därutöver 

har vi haft 18 säsongsanställda medarbetare, 15 på bana och 3 i reception.          

AC Golf AB, Anders Claesson, har som entreprenör haft ansvaret för tränarteamet där även Marcus 

Warenius och Anna Berglund har ingått. 

Gräppås Gårdscafé, Jonas Wahlström, har som entreprenör drivit restaurangen med tillhörande 

kiosk. Till sin hjälp har han kocken Jonatan White och serveringspersonal. 

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden. I styrelsen har följande personer ingått: 

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

sekreterare, Leif Österholm, ledamot och banansvarig, Andreas Helenius, ledamot och miljöansvarig, 

(t.o.m. 27/9), 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. 

 

Olav Magnusson, ordförande Gräppås Golfklubb. 

 


