
Stenungsund GK 

Information om året som gått. 

 

 

Det har varit ett väldigt annorlunda år på golfklubben. 

När säsongen startade visste vi inte om det skulle bli en fullständig lock-down i samhället och 

på golfklubben. Så vi skissade på alternativ budget, bemanning m.m. för säkerhets skull. 

Istället blev det massor med golfspel. Det har bokats 60% fler ronder än föregående år. 

Det har spelats över 30 000 ronder inom tidsbokningen mot 19 000 förra året. 

Detta har medfört en ökad belastning på bana, personal samt svårigheter att få starttider. 

Första halvan av säsongen led vi av förra höstens skador på greenerna. Under andra halvan 

av säsongen har banan blivit mycket bättre vilket även ökat klubbens greenfeeintäkter. Stort 

tack till Christofer, Nils och Philip med säsongspersonal. 

Vi är ca. 120 medlemmar fler än vid samma tid föregående år. Vi har fått in fler nya 

medlemmar och det är färre som lämnat klubben. Totalt är vi nu 1 400 medlemmar. 

Drivingrangen har ökat omsättningen med 30% i år, det har slagits 1,8 miljoner bollar. 

Våra populära krögare Robert och Pia väljer att sluta med restaurangdriften hos oss efter 14 

år. De kommer att gå vidare med annat projekt. Vi önskar dem all lycka i framtiden. 

Lyckligtvis har vi skrivit avtal med nya krögare Pär och Richard från årsskiftet, en utförligare 

presentation av dessa och när de kommer att öppna kommer senare. 

 

Ekonomin har förbättrats med ökade medlemsintäkter, greenfee och drivingrange samtidigt 

som kostnaderna i stort sett följer budget.  

Vi har ett eftersatt underhåll av banan pga några års bristande ekonomi som skall tas igen. 

 

 

Investeringar som gjorts under 2020: 

- Uppsättning av viltstängsel runt banan. Ett stort tack till alla de som lagt en massa 

timmar ideellt i ur och skur för genomförandet.  

- Vi har även investerat i ett nytt styrsystem för bevattningen. 

- Ny panna i klubbhuset. 

- Ny värmepump i maskinhallen. 

- Utökning av utslagsplatser på rangen. 

- Nytt larmsystem för klubbhus och maskinhall. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Investeringar som planeras för under 2021 

- Uppsnyggning av alla teestationer med flytt av stenar, nya skyltar och nya 

teemarkeringar. 

- Rengöring av alla fastigheters tak. 

- Flytt och förlängning av skyddsnät på hål 10 

- Ny terminal vid huvudentré för ankomstregistrering och scorekortsutskrift. 

- Nya utemöbler. 

- Nya rangebollar och nya mål på drivingrangen och även ytterligare en bollautomat. 

- Nytt låssystem på klubben. 

 

 

 

Bästkortet kommer att finnas kvar med några justeringar. Priset blir 2 000,- och gäller samma 

5 klubbar som tidigare. Obs. Bästkortet gäller ej mellan kl. 9.00-12.00 på lördag och söndag 

samt helgdagar. 

Ett stort tack till alla som hjälper till ideellt som gröna gruppen, bollplockare, tävlingsledare, 

faddrar och alla andra som gjort en insats för klubben. 

Jesper och Pontus har varit i det närmaste fullbokade med gruppträningar och 

nybörjarkurser. 

 

Information om banan kan ni läsa i Christofers banrapport. 

 

Årsredovisning 2020 och budget för 2021 kommer vid vårmötet. 

 

Väl mött 2021 

/ Styrelsen 

 

 


