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Djursholms Golfklubb tackar sina sponsorer

Juniorsponsorer

Fam. Moro AVISIO
Henrik Norlander
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Kära medlemmar,
Styrelsen presenterade på föregående 
höstmöte en framtidsplan för Djursholms 
Golfklubb - Vision 2030. På ett välbesökt 
medlemsmöte nu i september presen-
terades Bankommitténs tankar för den 
framtida satsningen på 18-hålsbanan. 
Stödet för de presenterade åtgärderna på 
banan kändes massivt och vi kommer nu 
att ta fram anbud för genomförande under 
2020. På höstmötet kommer vi att föreslå 
investeringar i banan som innebär att reno-
veringen av greenområdena börjar i juli/
augusti 2020.
 Arbetet med utvecklingen av klubb-
huset kommer också att presenteras på 
höstmötet.
 Under året har vi startat klubbutveck-
lingsprogrammet Vision 50/50 - ett långsikt-
igt förändringsarbete för ett jämställt och 

inkluderande Golfsverige. Det är styrelsens 
förhoppning att detta kommer bidra till vår 
gemenskap och att Djursholms Golfklubb 
blir en ännu mer välkomnande, jämställd 
och trevlig klubb. Vi hoppas kunna engag-
era många fl er av oss medlemmar i detta 
centrala projekt.
 Prognosen för 2019 pekar på en 
ekonomi i balans och en likviditet som gör 
oss väl rustade för investeringar i framtiden 
och vår bana. Allt detta framgår på annan 
plats i Kuriren och kommer dessutom att i 
detalj redovisas på höstmötet.
 Året 2019 har varit ett händelserikt år 
i fl era avseenden. Vi fi ck en helt ny ledning 
med Erik Algulin, Klubbdirektör, Andreas 
Högberg Piik, Sportchef samt Jonas Håkans-
son, Banchef. De har tillsammans med övrig 
personal levererat en fantastisk upplevelse 
för oss alla. Vi har dessutom tagit över 

driving rangen i egen regi och kommer från 
nästa år även ta över ansvaret för shopen.
Vid säsongsslut har vi tillsammans med 
Melander Group valt att avsluta den treåri-
ga satsningen på restaurangen Dodd’s på 
klubben. Vi tackar för ett gott samarbete 
med mycket god mat. Vi är samtidigt glada 
att hälsa Felix Jondal och Victor Ottosson 
välkomna som nya krögare. Vi önskar dem 
all lycka!
 Årets medlemsundersökning skickar 
signaler att vi måste intensifi era satsningar 
på banan samt restaurangen och klubblivet 
för att framgent få medlemmarnas fulla 
förtroende.
 Jag ser fram emot att vi på höstmötet 
kan redovisa vår väg mot Vision 2030.

Hösthälsningar och hälsa åt alla
Henrik Meldahl

Ordförande

Ordföranden har ordet

Djursholms Golfklubb - en klubb för alla medlemmar!

Barfotalyx på

Fiji är ett resmål som lämpar sig väl att kombineras 
med Australien eller Nya Zeeland. Vi tar fram det 
lilla extra ur vår gömma av smultronställen till dig.

Låt oss på Tour Pacific skräddarsy din drömresa!

•

FIJI
Tour Pacific är Sveriges största söderhavsspecialist och vi har 
i över 25 år hjälpt svenskar att upptäcka Söderhavet och Fiji.

Tour Pacifics 3 bästa tips på Fiji:
• Sinnebilden av en äkta Söderhavsö finner du 

bland Fijis 333 öar
• Ett fantastiskt undervattensliv med vackra 

koraller och färgglada fiskar
• Fijianerna möter dig med stora leenden och bjuder 

på sin kultur med dans, sång och ceremonier

Camilla Englesson 070-380 49 76 | Tour Pacific 042-17 95 00 | travel@tourpacific.se |  tourpacific.se

Exotiska resor sedan 1993 - Australien, Nya Zeeland, Söderhavet och Indiska Oceanen

Ordföranden har ordet
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Kansliet informerar

Har vi rätt adress och mail?
Under december månad kommer med-
lemsfakturan att skickas ut med e-post och 
det är därför viktigt att ni har en korrekt 
mailadress registrerad i GIT (min golf). Ni 
kan själva kontrollera era uppgifter på golf.
se när ni loggat in. 

Fakturering för 2020
Djursholms Golfklubbs faktura avseende 
medlemsavgiften mailas ut snarast efter 
höstmötet och betalning skall vara klubben 
tillhanda senast 27 dec. Källgärdet Golf AB 
fakturerar sedan i mitten av januari 2020 
spelrättsavgiften med sista betalningsdag 
28 feb. Skulle du inte ha fått fakturorna vid 
dessa tillfällen ber vi er kontakta kansliet 
för att undvika den onödiga förseningsav-
giften. 

Kategoriförändringar 2020
Vi förutsätter att alla som velat byta från 
aktivt till passivt medlemskap eller vice 
versa har meddelat klubben gällande detta 
senast den 30 september 2019 i enlighet 
med klubbens statuter. Till den 31 decem-

Ryttarvägen 4, Danderyd, tel 08 477 25 00
Kottbygatan 4, Kista, tel 08 477 22 00

upplandsmotor.se
Mån–fre 8–18, lör–sön 11–15. 

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 1,4-1,5 l/100 km CO2-utsläpp på 33-34 gr/km och en elförbrukning på ca 15 kW/100 km NEDC korr. Miljöklass EURO 6d-TEMP. Bränsleförbrukning 
avser grundutrustade fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Bilen på bilden är extrautrustad. Med reservation för 
prisförändringar och tryckfel.

Elbil eller laddhybrid –  
Vi har bilar för snabb leverans.
Kom till oss så hjälper vi dig.
Nya A-Klass tar hand om dig – bättre än du 
trodde var möjligt. Den kan bromsa, accelerera 
och till och med styra automatiskt om du så vill 
– allt för att avlasta dig. Nu kan du välja A-klass 
som plug in hybrid, med lång körsträcka på el. 
Då får du reducerad skatt och ev förmånsvärde.

A-klass 250 e

Pris från 399 900 kr

ber 2019 skall alla önskemål gällande byte 
av spelrättskategori vara klubben tillhanda, 
dvs. byte från vardagsmedlem till fullvärdig 
medlem etc. Anmälan måste vara skriftlig 
för att undvika missförstånd. 

Vagnhallarna
Samtliga medlemmar som har skåp i vagn-
hallarna uppmanas att tömma dessa och 
städa ur dem inför vintern. Ni som har 
skåp som bör justeras, exempelvis en skev 
skåpsdörr, bör tömma sitt skåp och ta bort 

R E D A K T I O N S R U T A

Djursholms GolfKurir
N R  3 - 4  2 0 1 9

Medlemstidning för Djursholms Golfklubb. Utkommer med 2 dubbelnummer per år.
Utgivning 2019  Nr 1-2 i april och Nr 3-4 i november

Tryckeri SLG

Redaktör, ansvarig utgivare och annonser Erik Algulin 08-544 964 56
Djursholms Golfklubb Hagbardvägen 1, 182 63 Djursholm.

Telefon 08-544 96 452 • Epost info@dgk.nu • Reception 08-544 96 451
Hemsida www.dgk.nu

Bankgiro 235-2912

Omslagsfoto: 
Erik Algulin

Min första säsong som Klubbchef för 
Djursholms Golfklubb börjar lida mot sitt 
slut och jag måste säga att jag verkligen 
trivs i rollen. Det är en fantastisk klubb med 
otroligt många och härliga medlemmar, 
det finns en golftradition samt en enorm 
stolthet i Djursholms Golfklubb som vi 
ska värna om. Jag är också ödmjuk inför 
det fortsatta uppdraget, som alltid i en 
golfklubb finns det många viljor och det 
gäller att på något vis navigera i den rikt-
ning som de flesta önskar och vad som är 
bäst för hela klubben och dess medlemmar 
över tid.
 Säsongen 2019 började med greener 
som inte alls levde upp till den standard vi 
kan förvänta oss på Djursholms Golfklubb. 
Vi hade inte alla greener på 18-hålsbanan 
öppna förrän i mitten av juni vilket berod-
de på den tuffa vinter som var tillsammans 
med banans nuvarande gräskvalité på 

Klubbchefen har ordet

green. Från allra första dag har vår duktiga 
banpersonal fått slita enormt och till som-
maren gav det resultat, från andra hälften 
av juli och till slutet på säsongen har vi haft 
en bana med riktigt hög kvalité.
 Det är också utifrån denna problematik 
som vi under lång tid i bankommitté, styrel-
se och bland personal tagit fram en Master - 
plan tillsammans med Caspar Grauballe för 
hur vi ska kunna säkerställa denna ”höst-
nivå” på banan under hela säsongen.   
 Väldigt kul att så många medlemmar 
kom på informationsmötet kring banan och 
det tyder på ett stort hjärta och engage-
mang i klubben. Samtidigt också väldigt kul 
för oss som arbetat med det att presenta-
tionen togs emot på det sätt som gjordes. 
Jag ser verkligen fram emot att få uppgra-
dera banan under 2020 för att kunna öppna 
alla greener samtidigt med riktigt hög stan-
dard i maj 2021.     

 Vi har under året fått se en del upp-
graderingar på banan i form av nya flaggor, 
avståndsmarkeringar och mått på samtliga 
sprinklers. Nu under hösten kommer vi som 
bekant gräva ur bevattningsdammen på 
hål 2. I övrigt kommer vintern handla myck-
et om puts och finish. Vi vill kunna bredda 
vänster sida på rangen för att snygga till 
och förbättra säkerheten samt göra en del 
planteringar på Altorpsfältet för att ytterli-
gare förstärka inramningen av varje hål. 
 Jag vill också i denna text framföra 
ett stort tack till all personal och alla som 
på något vis arbetar ideellt för Djursholms 
Golfklubb, ni gör alla ett fantastiskt jobb. 
Stort tack för det här första året och jag 
längtar redan efter nästa säsong!

Bästa hälsningar,
Erik Algulin

Klubbchef

låset. Därefter meddelar ni kansliet namn 
och skåpsnummer så rättar vi till det under 
vintern. Meddela kansliet om ni inte har 
behov av ert skåp så vi kan erbjuda detta 
till någon annan medlem som köar för skåp. 

Tack för denna säsong önskar kansliet!  
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Damkommittén

Tack alla golfande damer som gjort även 
2019 till ett fantastiskt år även om anta-
let deltagare i våra tävlingar blivit lite 
färre. I år återgick vi till att spela tävling-
arna på onsdagarna, vilket har upplevts 
både positivt och negativt. 
 
Här kommer en sammanfattning av 
årets säsong:

• Kick-offen inför golfsäsongen lockade 108 
damer. I år visade Johanna Berglund från 
Djurholms Optik & Ögonhälsa bl.a. sol-
glasögon avsedda för fr.a. golf. Johanna 
bjöd även på diverse tilltugg samt bjöd in 
oss till en majkväll i butiken. 

• Säsongsstarten 8 maj med sedvanlig po-
pulär scramble och efterföljande middag 
lockade 51 startande. 

• 29 maj genomfördes tävlingen med Evian 
Resort som sponsor. Det var kanonstart 
med 51 damer. I år var inte vädrets makter 
riktigt på vår sida – mycket blåsigt och ca 
+15 C. Vid lunchen utlottades 2 övernatt-
ningar med greenfee till det fantastiska 
stället Evian vid Genevesjön. Vinnare av 
tävlingen Marita Grane.

• Den nu traditionella ”SkandiaMäklarPoka-
len” med Skandiamäklarna som generös 
sponsor. Tävlingen genomfördes den 3 
juni i skönt golfväder. Tävlingen för 36  

Vilken härlig säsong!

damer och 36 herrar blev snabbt över-
tecknad. Trevligt arrangemang, härlig 
lunch och fina priser.

• Under säsongen har vi haft två matchut-
byten med Stockholms GK. På bortaplan 
i juni vann SGK, men i returmatchen på 
Djursholm gick det mycket bättre. Klar 
vinst till DGK, som nu kan njuta av mor-
teln i prisskåpet- åtminstone till nästa år.

• Under fem veckor i somras spelades Se-
mesterdrottningen. Årets semesterdrott-
ning blev Charlotta Lyckeus.

• 29 aug arrangerades Ladies Invitational, 
där vi i år fick en ny huvudsponsor; mo-
debutiken från Näsby Park ”DESIGNERS”. 
Denna mycket populära tävling lockade 
92 damer, som njöt av modevisning av 
höstens/vinterns nyheter i samband 
med lunchen. Därefter prisutdelning av 
DESIGNERS ägare Wivica Oest Mabon till 
det otroligt generösa prisbordet. Vinnare 
Birgitta Sundberg/Gunilla Sjödin. DGK:s 
damer inbjöds också till en kväll i oktober 
till affären med bubbel och tilltugg.

• En ny tävling genomfördes 4 september. 
En eftermiddagstävling på 9-hålsbanan 
med därpå härlig kantarellsoppa och pris-
utdelning. Tävlingen fick mycket positiv 
respons.

• Årets säsongsavslutning ” Rosa Bollen” 
lockade 57 startande damer. Vinnare blev 
Maj-Britt Widenfelt, Britt Widén-Huggare 
och Agneta Lidén. Efter väl utfört spel 
bjöds det på bubbel varefter en superb 
middag avnjöts. Höstmötet som däref-
ter genomfördes valde undertecknad 
till ordförande i DK för ytterligare ett år. 
Jag tackar er alla för förtroendet. Jag vill 
samtidigt tacka alla i damkommittén, som 
utfört sina uppgifter på ett fantastiskt 
sätt – TACK! Efter 10 år i DK har Margareta 
valt att sluta och hon avtackades med 
blommor. Kvällen avslutades med utdel-
ning av priser vunna under säsongen.

Vi i damkommittén vill tacka alla som hjälpt 
oss under säsongen såsom reception, shop, 
kansli, klubbens ledning, Anders Olby och 
naturligtvis alla i Dodd’s. Utan er alla hade 
inte säsongen blivit så lyckad som den nu 
blev.

Årets pärlvinnare.

Vi vill också rikta ett stort tack till våra 
sponsorer:
• Skandiamäklarna
• DESIGNERS
• Evian Resort
• Oriflame
• Britt-Marie Sörnell
• Djursholms Golfklubb
• Djurholms Optik& Ögonhälsa
• Djursholms Blommor
• La Piazza
• Hemköp, Mörby
• Djursholms Golfshop

Golfhälsningar, 
Gunilla Sjödin 

Ordförande Damkommittén

Tyra o Mary Anns pris:

Sophie Haglund/Pyra Ring-Haglund

AB: s pris: Inger Berg

Lenas pris: Sophie Haglund

Pärlorna: Elizabeth Munck

Ciselas pris:  Lotta Stalin

Eclectic: Eila Eskola

Vinnare av årets pokaler 
2019

CITATET

Hemligheten 
med golf är att 
slå bollen långt, 
rakt och inte för 
ofta.

Okänd
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Kära medlemmar,

Höstens klara luft är här och trots mörkret 
och de kortare dagslängderna är denna tid 
på året en favorit för mig. Det är också nu 
som gräset på golfbanan mår som allra 
bäst då temperaturen är lagom hög. Vi går 
mot slutet av säsongen som också varit min 
första som Banchef, summerat har den varit 
intensiv och rolig. Djursholms Golfklubb är 
en fantastisk arbetsplats och jag är väldigt 

Banchefen har ordet
glad och tacksam för att jag fått förtroendet 
att ta hand om och utveckla våra banor. 
Vi startade säsongen med mycket skador 
och fick inleda våren med intensivt arbete 
för att få igång greenerna. Vid öppning av 
18-hålsbanan kunde vi bara erbjuda spel på 
14 ordinarie greener samt två provisoriska, 
men efter ytterligare insatser med repara-
tioner och stödsådder var så småningom 
samtliga greener redo för spel i juni. 
 Jag hoppas att ni lika mycket som jag 
ser fram emot det projekt på vår 18-håls-
bana som vi planerar och hoppas på att få 
genom föra under nästa år. Det kommer bli 

ett enormt lyft både kvalitetsmässigt och 
estetiskt samt spara mycket tid och pengar 
som vi idag lägger på återställning av vinter-
skador.
 Jag vill än en gång påminna alla om den 
ständiga punkten: Laga nedslagsmärken! Vi 
ser tyvärr allt fler olagade nedslagsmärken 
på våra greener och det är något alla måste 
hjälpa till med att förbättra, i synnerhet om 
vi får nya greener på sikt. 
 Hoppas vi får en solig höst med många 
fina golfdagar!

Jonas Håkansson
Banchef

Bankommittén

Bankommitténs uppdatering

Sedan höstmötet 2018 godkände samar-
betet med Caspar Grauballe har han tillsam-
mans med bankommittén och banpersonal 
jobbat på en vision om hur varje hål och 
banorna i sin helhet bör kunna bli – dvs en 
Masterplan. Det har varit mycket itererande 
på den och vi tycker nu att vi har en färdig 
Masterplan som ligger helt i linje med klub-
bens Vision 2030. 
 Under sensommaren har en tidsplan 
och prioriteringar gjorts och detta presen-
terades häromveckan på informations-
mötet på klubben den 24:e september. 

Sammanfattningen från det mötet är att 
18-hålsbanans greener med tillhörande 
greenområden och greenbunkrar är det 
högst prioriterade kvalitetsproblemen som 
klubben har och bör åtgärdas omgående. 
Efter mycket diskussioner med specialis-
ter, medlemmar och en bra frågestund på 
informationsmötet är samtliga överens med 
styrelse och ledning för klubben att detta 
bör ske redan 2020 – dvs nästa år. Vi kallar 
det ”det stora året”.
 Den närmaste tiden tas det fram 
offerter med hjälp av detaljerade ritningar 
per hål så att kostnaden för det stora året 
kan presenteras på höstmötet. Då kommer 
även finansiering presenteras då detta 
projekt inte kommer innebära några höjda 
årsavgifter.

 Alla medlemmar kan ladda ner samt-
liga presentationer från informations-
mötet från klubbens hemsida: www.dgk.
nu. Masterplanen för 18-hålsbanan finns 
även utskriven och uppsatt i klubbrum-
met på klubben för enkel beskådning. Där 
finns även ett schema när klubbchef Erik 
Algulin och banchef Jonas Håkansson finns 
tillgängliga i klubbrummet för frågor och 
synpunkter.
 Det känns väldigt kul att det är så 
mycket positiv energi och stöd från med-
lemmar kring Masterplanen generellt och 
även specifikt kring ”det stora året”. Det är 
således extra spännande att förväntansfullt 
blicka framåt mot exekveringen av den.

Väl mött!
Fredrik Åhlberg, Ordförande Bankommittén
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Vision
Djursholms Golfklubb skall vara en attraktiv 
och respekterad familjeklubb där trivsel, 
spelglädje, kvalitét, golftradition och ge-
menskap står i fokus.

Grundläggande idé och strategi
Fokusområden:

• Banor
• Medlemmar
• Gemenskap

- Präglas av vänlighet, respekt, öppenhet 
såväl mellan medlemmar som gentemot 
personal och gäster. 

- Verka för en inkluderande och jämställd 
golfklubb samt aktivt delta i SGFs  
utvecklingsprogram Vision 50/50.

- Verka för att bevara golfens goda 
traditioner beträffande etikett, spel och 
uppträdande.

- Verka för såväl en aktiv och bred ung-
doms- och juniorverksamhet som en 
aktiv elitverksamhet. Avsikten är att  
ytterligare stärka familjeprofilen, skapa 
en meningsfull fritidssysselsättning för 
våra juniormedlemmar och skapa en 
egen tillväxt inom klubben, allt för att 
främja klubbens utveckling på kort och 
lång sikt. 

- Verka för en bibehållen stark ekonomi 
för att, i enlighet med klubbens grund-
läggande idé och strategi, kunna till-
handahålla en golfanläggning av hög 
klass och ett klubbhus och organisation 
med god funktion.

PÅ AGENDAN 2020

• Klubbens organisation
- Kansliet bemannas av 5 fast anställda 

varav 1 fast anställd Sportchef och en 
golfinstruktör med fokus på butik och 
utrustning. Banpersonalen utgörs av 5 
fast anställda och ca 8-10 säsongsanställ-
da. Reception och shop bemannas av 3-5 
säsongsanställda tillsammans med fast 
personal.

• Ekonomi och medlemsantal
- Säkerställa en fortsatt god ekonomi. 

Både spelrättsavgiften och medlems-
avgiften avses förbli oförändrad. 

- Medlemsantalet med spelrättighet 
beräknas bli något färre eller i nivå  med 
2019. 1.080 fullvärdiga, 500 med begrän-
sad spelrätt och 360 juniormedlemmar.

- Klubbens långsiktiga policy är att inves-
teringarna skall ligga i nivå med de årliga 
avskrivningarna. För 2020 överstiger 
investeringsnivån kraftigt de årliga av-
skrivningarna, detta är dock en engångs-
företeelse för att stärka vår produkt och 
helt i linje med den Masterplan som 
tagits fram gällande banorna.

• Banorna och träningsanläggningarna
- Exekvera delar av klubbens Masterplan i 

samarbete med extern golfarkitekt och 
entreprenörer.  

- Göra våra banor visuellt attraktiva och 
utmanande för alla.

- Uppgradera maskinparken och byta ut 
enligt plan.

- Bygga ut och fördjupa bevattnings-
dammen.

- Kompletterande skogsvård och träd-
planteringar. 

- Utöver vanliga skötselrutiner prioriteras 
puts och finish.

- Kontinuerligt se över samtliga håls säker-
het.

- Arbeta aktivt med att informera och på-
verka medlemmar och gäster vikten av 
att laga nedslagsmärken och återlägga 
uppslagen torv.

• Klubbhus, restaurang, shop och kring-
områden
- Fortsätta klubbhuskommitténs uppdrag 

med att ta fram en utvecklingsplan. 
- Arbeta med åtgärder som förbättrar 

säkerheten på och runt rangen.
- Aktivt stödja och utveckla restaurang-

verksamheten genom kontinuerlig 
dialog.

• Kommittéverksamheten
- Kommittéerna skall erbjuda klubbens  

aktiva medlemmar möjlighet att 
utveckla sitt golfspel samt arrangera 
klubbtävlingar med varierande teman 
och innehåll för att möjliggöra för så 
många som möjligt av klubbens aktiva 
medlemmar att delta.  

• Informationsverksamheten
- Som informationskanaler till klubbens 

medlemmar används hemsidan, Insta-
gram, Facebook, nyhetsbrev, klubbtid-
ningen och klubbens informationstavlor.

- Utvärdering och uppföljning av 
medlems enkät.

  
• Miljö och socialt engagemang

- Djursholms Golfklubbs miljöarbete  
bedrivs med utgångspunkt från miljö 
planen och miljöpolicyn, som ursprung-
ligen formulerades år 2003. Miljö-
arbetet ska kännetecknas av ständiga 
förbättringar där prioriterade områden 
är att minska energi- och drivmedels-
förbrukningen, effektivisera mängden 
vatten som används på banorna samt i 
möjligaste mån begränsa användandet 
av kemiska preparat. 

- Klubben tar/visar ett socialt engage-
mang när rätt möjlighet ges.

Djursholms Golfklubb Verksamhetsplan för 2020
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Valnämndens förslag till Höstmötet 2019

För år 2019 har Djursholms Golfklubbs 
styrelse haft följande sammansättning:

Ordförande, Henrik Meldahl samt leda-
möterna Claes Swedenstedt, Annica Buren-
stam Linder, Anna Nelson Orring, Caroline 
Berg, Fredrik Åhlberg och Fredrik Rudberg.

I och med utgången av år 2019 utgår man-
datperioden för ordförande Henrik Meldahl 
samt ledamöterna Annica Burenstam 
Linder, Caroline Berg och Fredrik Åhlberg. 

Revisorer för 2019 års verksamhet har 
varit Mikael Höök och Roger Ehrman samt 
revisorssuppleanter Henrik Ahlstedt och 
Kjell-Åke Schlyter.

Valnämndens förslag

För verksamhetsåret 2020 föreslår val-
nämnden enigt
- att styrelsen utöver ordförande skall 

bestå av sex ledamöter.
- att ordförande för klubben tillika 

ordförande i styrelsen för kalenderåret 
2020 väljes Henrik Meldahl och att till 
ledamöter i styrelsen för kalenderåren 
2020 och 2021 omväljes Caroline Berg 
och Fredrik Åhlberg samt att för samma 
tidsperiod nyväljes Anna Wendt.

- att Johnny Svenander (RSM) och nyväljes 
som klubbens revisorer för kalenderåret 
2020.

- att Robert Hasslund (RSM) nyväljes till 
revisorssuppleant för kalenderåret 2020. 

- Att Henrik Meldahl väljs som ombud till 
GDF-möte.

Samtliga av valnämnden föreslagna kandi-
dater har uppgivit att de är villiga att åta sig 
av välnämndens föreslagna uppdrag. 

Valnämnden vill avslutningsvis erinra om 
att varje röstberättigad medlem i Djurshol-
ms Golfklubb har rätt att vid höstmötet 
lämna förslag på inval av ordförande och 
ledamöterna i styrelsen och/eller val av 
revisorer samt revisorssuppleanter.

Djursholm i oktober 2019
Djursholms Golfklubbs Valnämnd 2019

Carl-Johan von Uexküll, sammankallande
Ulla Fredriksson, Janne Sjödin

Marika Brändström, Charlotte Levén 

Anm: Mandattiden i valnämnden utgår 
för Carl-Johan von Uexküll, Marika Bränd-
ström och Charlotte Levén. Kvarstående 
ledamöter för 2020 är Ulla Fredriksson och 
Janne Sjödin. 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret. 
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
9. Val av 
 a. klubbens ordförande för en tid av (1) år; 
 b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; 
 c. vid behov övriga styrelseledamöter för en tid av ett år;
 d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
 e. sammankallande i valberedningen för en tid av ett år, 
 f. halva antalet övriga ledamöter i valberedningen för en tid av (2) år; 
 g. vid behov övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år;
 h. ombud till GDF-möte. 
10. Övriga frågor.

Meddelande till medlemmarna nr 137 november 2019.

Kallelse till Höstmöte i Djursholms Golfklubb 
för verksamhetsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020.

Medlemmarna i Djursholms Golfklubb kallas härmed till Höstmöte 
tisdagen den 12 november 2019 kl 19.00 i restaurangen på Djursholms Golfklubb.

 
PROGRAM 

Höstmöte
Föredragningslista
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Kommentarer prognos resultat 2019

Koncernens ekonomiska utfall 2019 beräknas till 17 kkr, resultatet är i 
paritet med de 32 kkr som budgeterats för verksamhetsåret.

De större avvikelserna i utfallet mot vad som budgeterats är 
greenfee 385 kkr och bankostnader -482 kkr.

Att bankostnaderna ökar mot vad som budgeterats är medvetet, 
dels har vi utökat skötselprogrammet för banan genom att mer 
frekvent dressa som är en del av en långsiktig strategi för att 
öka kvalitén på våra spelytor. Utöver detta har vi fortsatt med 
svampbekämpning för fairway och greener då det påvisat goda 
resultat tidigare år.

Även fastighetskostnader är över budget, detta beror främst på att 
bergvärmen samt ventilationen raserade vid flertalet tillfällen under 
vintern, detta skall dock ses som engångsföreteelser.

Kommentarer preliminär budget 2020

Den preliminära budgeten baseras på ett något minskat 
medlemsantal 2020. Det totala antalet fullvärdiga medlemmar 
beräknas till 1080, utfallet 2019 blev 1093 (15/1). 
I investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2020 föreslås en 
renovering utav greenytor, greenområden, greenbunkrar och 
bevattning. Detta påverkar såklart poster så som greenfee, 
företagsgolf, driving range och reklam/ annonser.

Styrelsen föreslår inga förändringar i årsavgifterna vad gäller 
medlemsavgift eller spelrättsavgift. Däremot föreslås en mindre 
justering gällande inträdesavgift senior och kapitalinsats, denna 
justering är av administrativa skäl, för att enklare kunna särskilja 
inträdesavgiften från kapitalinsatsen.

Eftersom att en stor del av banpersonalen uteslutande kommer 
arbeta med föreslagen banrenovering kan dessa personalkostnader 
tas upp som investering och vi kan för verksamhetsåret 2020 påvisa 
en budget i så gott som balans.

För verksamhetsåret 2020 budgeteras ett utfall för koncernen på  
-67 kkr efter finansiella poster, avskrivningar och skatter.

Hål 8 på 18-hålsbanan.

Förslag till årsavgifter 
för verksamhetsåret 200101-201231  
 
Avgifter (inkl moms) Årsavg 2019 Årsavg
        DGK KGAB Tot 2018

Årsavgifter (kr)        

Senior  1200 7425 8625 8625

Junior 1200 2260 3460 3460

Yngre junior 1200 1585 2785 2785

Vardagsmedlem 1200 4820 6020 6020

Vardagsmedl / 9 hålsb lörd/sönd 1200 5705 6905 6905

Medlem 9 hålsbanan 1200 3540 4740 4740

Medlem utan spelrätt 1200  1200 1200

Köavgift senior, årsavgift 200  200 200

             junior, årsavgift 200  200 200

Skåpavgifter (kr)      

Omklädningsrum   250 250 250

Skåp i vagnhall, överskåp   450 450 350

Skåp i vagnhall, underskåp   750 750 650

Elvagnplats   1200 1200 1100

Övriga avgifter (kr)      

Inträdesavgift, senior 21000  21000 20000

Inträdesavgift, junior 5000  5000 3420

Kapitalinsats 19000  19000 20000

Förseningsavgift Djursholms GK 150  150 150

Förseningsavgift Källgärdet Golf AB  350 350 350

Hyrbil, medlem  200 200 140

Hyrbil, ej medlem  400 400 250 

Greenfeeavgifter 2019 (kr)    

Avgift per rond 18 hålsbanan 9 hålsbanan
 Sen Jun Sen Jun

Vardagar 750 400 300 150

Vardagar, spel med aktiv medlem  500 250 200 100

Helg/helgdag 850 450 400 200

Helg/helgdag, spel med aktiv medlem  600 300 300 150
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Information angående betalning av medlems- och spelavgifter 2020.

1 Fakturan på medlemsavgiften mailas ut dagarna efter höstmötet med förfallodatum 27 december 2019.

2 Förseningsavgift om 150 kr utgår vid betalning efter förfallodatum.

3 Medlem som inte betalat sin medlemsavgift trots påminnelse anses frivilligt ha utträtt ur klubben (ref: Stadgar §2).

4 Fakturan på spelavgiften mailas ut i mitten av januari med förfallodatum den 28 februari 2020.

5 Förseningsavgift om 350 kr utgår vid betalning efter förfallodatum.

6 Fakturorna skickas till de mailadresser som är registrerade på Min Golf. Medlem som inte fått sina fakturor i december 
respektive januari ombedes kontakta kansliet. Tänk även på att titta i skräpposten.

Åldersfördelning 

Genomsnittsåldern för klubbens medlemmar är 48,3 år med nedan 
angiven åldersfördelning:    
  

 Ålder Antal  %

 under 21 år 444 16

 22 - 30 290 10

 31 - 40 165 6

 41 - 50 458 16

 51 - 60 526 19

 61 - 70 400 14

 71 - 80 425 15

 81 och äldre 115 4

  2779 100

Investeringsbudget verksamhetsåret 2020

Antalet medlemmar av olika kategorier framgår av nedanstående:   
  

Medlemskategori 9/16 9/17 9/18 9/19

Hedersledamot/Kallade 8 7 6 6

Seniorer 1045 1078 1085 1098

Diplomatkvot 0 0 0 1

Juniorer 344 352 368 363

Vardagsmedlemmar 101 99 91 102

Medlemmar 9-hålsbanan 283 286 302 321

Vardags samt 9-hålsb lörd/sönd 50 57 72 73 

 Medlemmar med spelrätt 1831 1879 1924 1964

 Medlemmar utan spelrätt 836 860 855 859

 Totalt antal medlemmar 2667 2739 2779 2823

Medlemsstatistik

!Betala i tid för att 
slippa förseningsavgift

Medlemsavgiften senast 27 december 2019 
Spelavgiften senast 28 februari 2019

Rubrik Belopp   kkr 

Bananläggning Greenytor, greenområden, greenbunkrar   
 och bevattning  17 500

 Bredda vänster sida rangen  50

 Byggritningar arkitekt  300

 Projektledning arkitekt  125

 Diverse planteringar  125 

   18 100

Maskiner Ruffklippare  812

 Tri-flex 3420, 3wd green  396

 Greenvält  225

   1433

Övrigt Mur vid infart  50

 Renovering shop, reception och kansli  2 750

 Arkitekt/ div. entreprenörer 
 Klubbhusprojektet  950

 Köksmaskiner  100

 Diverse  100

    3950

Totalt    23 483
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Prognos resultaträkning för Djursholms GK,  
Källgärdet Golf AB och Koncernen 190101 - 191231 (kkr)  
 
  Prognos 2019 Prognos 2019 Prognos 2019 Budget 2019
INTÄKTER DGK KGAB   KONCERN KONCERN
       
Medlemsavgifter 3386 10218 13 604 13 500
Kö-/Förseningsavgifter/Admin 250 37 287 240
Skåpavgifter 0 251 251 240
Inträdesavgifter 1606 0 1 606 1 325
 Summa medlemsavg 5 242 10 506 15 748 15 305
       
Greenfee 0 2655 2 655 2 270
Företagsgolf 0 37 37 25
 Summa gästavgifter 0 2 692 2 692 2 295
       
Arrenden (shop) 18 0 18 19
Hyror bostadshus 174 0 174 207
Reklam/Annonser 0 398 398 475
Hyror KGAB 4036 0 0 0
Kommittéintäkter 1437 0 1 437 0
Driving range 0 421 421 400
Övriga intäkter 721 220 311 333
 Summa övr intäkter 6 386 1 039 2 759 1 434
SUMMA INTÄKTER 11 628 14 237 21 199 19 034
       
  Prognos 2019 Prognos 2019 Prognos 2019 Budget 2019
KOSTNADER DGK KGAB   KONCERN KONCERN
 
Personalkostnader -2629 -6205 -8 834 -8 249
Bankostnader -9 -1798 -1 807 -1 325
Maskinkostnader -59 -798 -857 -631
Fastighetskostnader -1512 -314 -1 826 -1 638
Kontorskostnader -512 -170 -682 -745
Hyror arrenden -518 -4036 -518 -518
Avgift SGF/SGDF -354 -107 -461 -461
Kommittékostnader -1067 0 -1 067 -440
Övriga kostnader -411 -780 -561 -376
SUMMA KOSTNADER -7 071 -14 208 -16 613 -14 383
 
Brutto Resultat före 
avskrivningar och skatter 4 557 29 4 586 4 651   
    
Finansiella poster -14 0 -14 -40 
Avskrivningar -4549 0 -4549 -4575
Avyttr. Maskiner/ invent. 0 0 0
Skatter 0 -6 -6 -4
       
Resultat efter fin poster,       
avskrivningar och skatter -6 23 17 32
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Preliminär Budget 2020 för:     
Djursholms GK, Källgärdet Golf AB och Koncernen (kkr) 

  DGK KGAB KONCERN KONCERN
INTÄKTER B 2020  B 2020  B 2020 B 2019
       
Medlemsavgifter 3349 10682 14031 13500
Kö- och förseningsavgifter 193 15 208 240
Skåpavgifter 0 259 259 240
Inträdesavgifter 1195 0 1195  1325 
Summa medlemsavg 4737 10957 15693 15305
       
Greenfee 0 1529 1529 2270
Företagsgolf 0 50 50 25
 Summa gästavgifter 0 1579 1579 2295   
    
Arrenden 1 0 1 419
Hyror bostadshus 141 0 141 207
Försäljning butik 0 1750 1750 0
Driving range 0 341 341 0
Reklam/Annonser 10 150 160 475
Hyror KGAB 4850 0 0 0 
Kommittéintäkter 1360 0 1360 0
Övriga intäkter 744 71 166 333
 Summa övr intäkter 7107 2312 3919 1434   
SUMMA INTÄKTER 11843 14848 21192 19034
        
  DGK KGAB KONCERN KONCERN
KOSTNADER B 2020 B 2020 B 2020 B 2019
       
Personalkostnader -3047 -5367 -8414 -8249
Bankostnader 0 -1579 -1579 -1325
Maskinkostnader -52 -627 -679 -631
Fastighetskostnader -1428 -210 -1638 -1638
Kontorskostnader -572 -167 -739 -745
Hyror/Arrenden -518 -4850 -518 -518
Avgift SGF/SGDF -372 -107 -479 -461
Kommittékostnader -988 0 -988 -440
Inköp butik 0 -1190 -1190 0
Övriga kostnader -340 -784 -474 -376
SUMMA KOSTNADER -7317 -14881 -16697 -14383
       
Resultat före fin poster, 4527 -32 4494 4651
avskrivningar och skatter      
 
Finansiella poster -40 0 -40 -40
Avskrivningar -4521 0 -4521 -4575
Skatter 0 0 0 -4

Resultat efter fin poster,       
avskrivningar och skatter -34 -32 -67 32

13
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Juniorkommittén juniorer och strax innan skolstarten i augusti 
genomförde vi den årliga och mycket upp-
skattade nattgolfen på 9-hålsbanan med 
grillning ute på banan. Om några dagar, för-
sta söndagen i oktober, kommer juniorerna 
att spela sin avslutningsgolf med en scram-
ble och grillning på 9-hålsbanan. Under 
avslutningen kommer vi också att anordna 
putt KM för flickor och pojkar och den 
numera klassiska hammarklubbstävlingen.
Även i år hade vi många juniorer som täv-
lade på de olika juniortourerna. Mathilda 
Orring och Ebba Mattisson Thalén tog sig 
även i år ända fram till Teen Cup Riksfinalen. 
Som ni kanske läste på FB eller Instagram 
tog Mathilda hem segern i F-15 klassen 
och Ebba kom på en mycket bra 7:e plasts i 
F-14 klassen. Aldrig någonsin har vi haft så 
många pallplaceringar på de olika junior-
tourerna. Ingen nämnd, ingen glömd. Ett 
stort grattis till er och till alla andra juniorer 
som spelade till sig fina placeringar på de 
olika tourerna runt om i landet.
 Den 29 juni arrangerade vi SGDF Teen 
Tour First och Rookie Tour Tävlingen för 
flickor och pojkar med över 120 startande 
på  18-hålsbanan. I båda tävlingarna hade 
vi många av våra juniorer med i startfältet 
vilket är ett av målen med att vi vill anordna 
juniortävlingar i SGF’s respektive SGDF’s 
regi. 
 Ett stort grattis till Wille Berg von 
Linde som kom 4:a i Septemberpokalen 
och blev bästa amatör bland deltagarna. 
Många av våra juniorer har tävlat flitigt 
och framgångsrikt i DGK’s klubbtävlingar 
och i KM. Markus Jonek vann Pojk KM, 
Fabian Fallenius kom på en andra och 
Wille Berg von Linde på en tredje plats i 
Herr KM, Fabian Fallenius vann Vårslaget i 
A-klassen, Axel Romney vann Carl Reinhold 
Ulff:s minne, Wille Berg von Linde vann 
Flaggtävlingen, Hugo Sundberg vann 
5-klubbors i A-klassen och Norah Stenström 
vann i C-klassen. Finalen i George Deverells 
Vandringspris (matchspelstävling med hcp) 
spelades mellan Hugo Sundberg och Hugo 
Odeborn där Hugo Odeborn lyckades för-
svara sin titel från ifjol.
 I JSM klubblag kom vi på en fanstastisk 
4:a plats i distriktskvalet. I regionalkvalet 
vann vi matchen mot Torslanda men för-
lorade mot Stockholms GK och Lidingö i 
tighta och välspelade matcher och missade 
precis att gå vidare till riksfinalen. Stort 
grattis till denna prestation som vi inte har 
varit i närheten av på många år. I Future 

League ställde vi upp med ett lag i år som 
tog sig till finalen där laget kom på en tredje 
plats. Liksom förra året tog Djursholm sig 
till finalen i Tjejligan där vi tyvärr förlorade 
matchen om tredje plats i särspel. I Lilla 
Stockholmsligan missade laget en finalplats 
med minsta möjliga marginal. Resultaten 
från de olika lagtävlingarna visar återigen 
vilken bredd och spets vi har bland våra täv-
lande juniorer i alla åldrar.
 Vi spelade två lagmatcher mot 
Drottning holm där vi vann bortamatchen 
10,5-5,5 efter jämna matcher. Vi lyckades 
även vinna med 11-5 på hemmaplan. Mot 
Stockholms GK delade vi en rafflande match 
som spelades under perfekta förhållanden. 
Därmed fick vi behålla Danderydsbägaren. 
Hemma på Djursholm blev det en seger 
med 11-7 i stormliknande vindbyar. Den 
klassiska matchspelstävlingen Juniorer vs 
Seniorer kommer att spelas den 12 okto-
ber. 2018 vann seniorlaget med 13-11 efter 
väldigt jämna matcher. Jag är övertygad att 
juniorerna kommer ge allt för att vinna årets 
upplaga!
 Efter höstlovet börjar vi igen inomhus 
med teknik- och fysträning för Team DGK 
och Tävlingsgrupperna. Vinterträningen för 
alla andra juniorer börjar som vanligt efter 
jullovet. För mer information kring vinter-
träningen och andra aktiviteter håll utkik i 
din epost och på hemsidan. Ett stort tack 
till er alla - juniorer, tränare, ledare, föräldrar 
och sponsorer - för en fantastisk golfsäsong 
2019.

Sandro Moro
070 6350119

sandro.moro@outlook.com

I skrivande stund är vi inne i den sista trä-
ningsveckan för våra juniorer. Golfskolan 
har just haft sin avslutning med spel på 
9-hålsbanan. Vi har haft nästan 160 juniorer 
i utomhusverksamheten. Juniorerna träna-
de måndag till torsdag med Jenny Hagman, 
Stephen Law och Andreas Högberg Piik 
i åtta olika träningsgrupper. Golfskolan 
hade tre träningsgrupper under ledning av 
Andreas och Stephen som tränade lördagar 
på gamla 15:e. Under ledning av Mattias 
Bohlin ordnade vi under säsongen flera day-
camps för våra yngre golfare med övningar, 
spel på banan och gemensamma luncher.
Utomhussäsongen inleddes med vårlägret 
på Kristianstads GK med Andreas och Erik 
Jonasson som tränare. Den första gemen-
samma aktiviteten, vår kick-off, hade vi 
hemma på Djursholms GK i början av maj 
med 50 juniorer som spelade en scramble 
över 9 hål och som avslutades med gemen-
sam middag på restaurangen och prisutdel-
ning. Under middagen delades det ut två 
stipendier: Jimmy Dodds stipendium tillde-
lades klubbens bästa junior 2018 och gick 
till Rasmus Nilsson för hans golfprestationer 
under förra säsongen. Rudas stipendium 
tilldelades Andreas Wahlgren för att ha visat 
träningsflit, för att ha varit en god förebild 
för våra yngre juniorer samt en utmärkt 
representant för Djursholms Golfklubb. 
Under maj och juni månad anordnades två 
gröna kort helger för våra yngre juniorer 
som var välbesökta. Som tidigare år spela-
des Juniorernas Fredagstour vid tre tillfällen 
före och vid tre tillfällen efter sommarupp-
ehållet. Totalsegern gick till Peder Levén. 
Under midsommarveckan anordnade klub-
ben vårt sommarläger under ledning av 
Andreas och Stephen med 30 deltagande 

Säsongens rapport från JK

STÖDER KLUBBENS 
KNATTE- JUNIOR- OCH 

TÄVLINGSVERKSAMHET



D J U R S H O L M S  G O L F K U R I R  •  Å R G Å N G  3 3  •  N R 3 - 4  2 0 1 9

15

Seniorkommittén stämning under avslutningsmiddagen med 
god mat och dryck samt fi nstämd sång. 
Härligt att vara med på dessa sammankom-
ster. 

Klubbmatcher
Syftet med klubbmatcherna är ju i mycket 
att erbjuda tillfälle till spel på andra banor. 
SGK möter vi två gånger per år, hemma i 
maj och på Kevinge i augusti. Vi vann på 
hemmabana medan vi förlorade på Kevinge.   
 Mot Täby GK alternerar vi, och i år vann 
vi hemma. Mot Lidingö spelade vi i år ute på 
Hälsans ö och vann även denna match.  
Nytt för året var klubbmatch mot Vallen-
tuna. Matchen spelades på Djursholm där 
vi stod som segrare. När det gäller klubb-
matcherna kan överlag sägas att det är svårt 
att få ihop fullt lag. Troligtvis ska vi mini-
mera antalet klubbmatcher framöver, vilket 
framgår av enkätsvaren.  

Övriga tävlingar
Under säsongen har vi också haft ytterligare 
tävlingar. SkandiaMäklarPokalen spelades 
med fyrmannalag, två damer respektive två 
herrar i varje lag. Totalt 18 lag i respektive 
tävling, dvs, 72 spelare totalt. Mycket up-
pskattat av deltagarna och en mycket rolig 
tävlingsform. Stort tack till  SkandiaMäklar-
na för fi nt arrangemang och prisbord. 
Tävlingen återkommer säsongen 2020.  
 Senior Try-All vanns i år av Lars Frumeri 
och Hans Stenberij. 
 Senior Classic, en greensome PB, såg 
detta år nya vinnare – Lars Frumerie och 
Lennart Svedberg.  
 Grattis till alla vinnare och även till alla 
som deltagit i årets olika tävlingar. 

Enkätundersökning
Under september månad skickades en enkät 
ut till de 309 personer som har anmält att 
de vill ha information från seniorkommittén 
via mejl. Det fanns fem frågor att besvara 
via enkätverktyget surveymonkey.  Det är 
enbart 76 som besvarat enkäten men av 
svaren framgår följande:

Klubbutbytet – närmare 42 procent 
tycker att det är positivt. 43 procent deltar 
aldrig och knappt 10 procent tycker att vi 
ska minska antalet klubbmatcher.

Anmälan till tisdagstävlingar dagen före – 
knappt 60 procent uppskattar detta då man 
vet vilken starttid man har, 8 procent skulle 
vilja välja spelpartner då och då. 

Fler specialtävlingar – drygt 72 procent 
anser att det är bra som det är

Deltar i tisdagstävlingarna – närmare 
41 procent deltar inte i tisdagstävlingarna, 
många arbetar och har inte möjlighet. Man 
vill också kunna välja spelpartner. 35 pro-
cent försöker spela så ofta det går.

Tycker det är bra med slaggolf – 54 pro-
cent tycker det är bra som det är medan 21 
procent av de som spelar gruppen med över 
20 i hcp hellre skulle spela poängbogey.

Tack för i år
Vi i seniorkommittén vill tacka alla som 
deltagit i våra arrangemang, och vi hoppas 
på ännu större intresse nästa säsong. Ett bra 
sätt att förbereda sig, är som alltid, att an-
mäla dig till vinterträningen i Ullna Indoor. 
Separat information om detta kommer i 
början av 2020.
 Tack för i år, vi ses 2020!

Seniorkommittén genom 
Thomas Carter den 1 oktober 2019

I skrivande stund är vi nu precis i i början 
av oktober. Solen skiner från en klarblå 
himmel. Dvs. hösten är här med sina vackra 
färger och vår bana är i kanonskick. Härlig 
att spela på med sina fi na fairways och även 
greener. Mycket fi n anläggning i synner-
ligen bra kondition. Snart är det väl dags 
för frostnätterna och så småningom mer 
begränsat spel.  
 Golfsäsongen har varit bra och det 
känns fi nt att vara medlem i Djursholms 
Golfklubb. Klubbkänslan är viktig att vårda, 
det är allas ansvar. Golf ger mycket glädje 
med många möjligheter att träff a andra 
som tycker om denna sport. Tänker på alla 
härliga medlemmar man har fått möjlighet 
att spela med genom åren. Det är också 
livskvalitet.  
 Jag kan konstatera att vi har haft något 
färre starter under 2019 jämfört med 
föregående år. Kan möjligtvis bero på att vi 
gjorde vissa förändringar i år då man måste 
anmäla sig på måndagar senast kl. 12 för att 
spela tisdagstävlingen. Återkommer längre 
ned med en sammanfattning av en enkät 
som vi precis genomfört. Men det fi nns 
plats för fl er herrseniorer. Du som ännu inte 
deltagit men har den mogna åldern inne 
försök spela under kommande säsong på 
våra förbokade starttider på morgonen 
varje tisdag. Vissa tisdagar kan det vara 
någon speciell tävling eller klubbmatch som 
också är öppna för alla seniorer. Ta del av 
seniorkommitténs information via mejl och 
klubbens webbplats under seniorernas fl ik.

Strålande avslutning
Än en gång var vädrets makter med oss 
inför avslutningen. Verkligen roligt att 
spela. Tävlingen spelades som brukligt i 
3-mannalag som bästboll PB (2 bästa). Bästa 
resultat blev 74 poäng som noterades av 
Kjell-Åke Schlyter, Jan Frenne och Thomas 
Carter.
 I anslutning till kvällens middag delades
även priser ut för säsongens tisdagsspel.
Vinnare i slagspelsklass L blev Muazzam
Choudhury och i slagspelsklass H Kjell-Åke
Schlyter. 
 Matchtävlingen Alla mot alla spelades i 
år i två grupper. Vinnare i den ena gruppen 
blev Claes Montelius medan grupp två 
vanns av Anders Gavlevik. 
 Som alltid var det en mycket trevlig 
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Jåschans Spalt

I alla mina tidigare bidrag till ”Djursholms 
Golfkurir” har jag skrivit en påminnelse om 
våra ordningsregler både omkring klubb-
huset och ute på banan. T ex att inte dra 
vagnar mellan green och greenbunker, att 
lägga tillbaka uppslagna torvor på fairway, 
att laga nedslagsmärken på green och att 
inte köra golfbilarna för nära greenområ-
den etc. 
 Men denna gång har jag något helt 
annat att förmedla. Jag vill tacka ordfö-
rande, styrelse och alla medlemmar för 
en oförglömlig dag lördagen den 25 maj. 
Jag vill även tacka för alla gratulationer i 
samband med mitt ”Long service record”, 
64 år på samma golfklubb, ett år längre än 
Ted Roberts på Stockholms GK! 64 lyckliga 
år i klubbens tjänst!
 Jag var 25 år gammal när jag bör-
jade som assistent till Jimmy Dodd i april 
1956. Sedan Head Pro från 1960-2000 när 
Stephen tog över ansvaret. Sedan Honorary 
Professional fram till idag och vem vet? 
Kanske ett tag till. Jag är fortfarande glad 
när jag kör in på Hagbardsvägen 1!
 Nu hoppas jag att få vara med om den 
nya banombyggnaden och klubbens 
vidareutveckling med en önskan att vi får 
behålla den mysiga och behagliga atmosfär 
som har varit ett ”trademark” för vår kära 
Djursholms Golfklubb, även i fortsätt-
ningen.
 Vi ses nästa år, då blir det nytt rekord 
igen.
 Stort tack och varma hälsningar från 
Jåschan 
  George Deverell

Honorary Professional

Tävlingsåret 2019

I skrivande stund har vi haft 14 klubbtävling-
ar och 2 öppna tävlingar, vilket är lika med 
2018. Kvar är funktionärsgolf en, finalen  

Tävlings- och 
handicapkommittén

i säsongstävlingen och gröna kepsen.
 Deltagandet har i år varit något lägre 
än 2018, glädjande är att KM tävlingarna 
haft fler tävlande och det verkar som dam-, 
senior och säsongsgolfen haft många delta-
gare. 
 När vi summerar året har vi hittills spe-
lat 919 tävlingsronder och med återstående 
tävlingar kan vi nå 1000 tävlingsronder i år 
vilket är i paritet med föregående år.

 Vi från THK vill tacka våra sponsorer 
Qatar Airways, Söderberg & Partners, 
Titleist/ Foot-Joy, SEB och Dodd’s Brasseri 
som förgyller våra största tävlingar, banper-
sonalen för att de putsar banan inför våra 
tävlingar och receptionen för all hjälp vi får 
vid våra tävlingar.

Keep swinging, vi ses 2020
Michael Kurpatow

Ordförande THK
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Föreslaget Banprojekt 2020

Det har förhoppningsvis inte gått någon 
förbi att vi under 2020 föreslår att påbörja 
exekveringen utav den Masterplan som 
banarkitekt Caspar Grauballe (www.bycas-
per.com) tillsammans med oss tagit fram. 
Väldigt kul att så många medlemmar också 
kom till det informationsmöte som hölls i 
klubbhuset 24 sep samt att mottagandet 
var så positivt. 
 Vi har under senaste åren fått erfara 
greener som övervintrar allt sämre, vilket 
också märks i medlemsundersökningarna. 
Detta har intensifierat bankommitténs 
arbete med att undersöka kvalitetsproble-
men och skapa en långsikt plan för våra 
banor som går i linje med Vision 2030. Efter 
höstmötet 2018 initierades ett samarbete 
med Caspar Grauballe och därefter har 
en Masterplan samt en exekveringsplan 
arbetas fram. Vi kommer till en början lägga 
störst fokus på vår 18-hålsbana då vi anser 
att behoven där är som störst. Vad har vi då 
för kvalitetsproblem på banan?

Kvalitetsproblem

Greenytor
- Idag fel grässort, för mycket vitgröe istäl-

let för den krypven vi vill ha
- Dålig avrinning av vatten, istället rinner 

vatten in på green
- Generellt för lite solljus

Greenområden
- Dålig avrinning
- Dåligt underlag
Framförallt gör greenområdenas design det 
svårt att övervintra och sköta greenytorna 
på korrekt vis.

Altorpsfältet
- Svårt att leda bort vatten till befintlig 

bevattningsdamm, högt vattenstånd
- Dåligt underlag (gammal sjöbotten)
- Dålig dränering
- Dålig bevattning

Bunkrar
- Lera blandas med sand
 o Påverkar dränering
 o Påverkar spelkvalitén
- Dåligt uppbyggda bunkrar

Kvalitetsförbättringar

Förbättrade greenytor
- Ny torv på samtliga greener, krypven istäl-

let för vitgröe
 o Idag finns bättre varianter av krypven  

 (007) som klarar ca. 90 dagar under is  
 medans vitgröe klarar max 30 dagar

- Ny green på hål 3, 5 och 7 (solljus och 
avrinning)

- Ny green hål 4 (spelstrategiskt)

Omgjorda greenområden
- Förbättra spelytor
- Förbättra avrinning av vatten
- Förbättra bevattning
- Förbättra övervintring och skötsel för 

green

Förbättrade bunkrar
- Liner (bunkerbotten), avgränsar sanden 

från leran, håller sanden på plats och drä-
nerar bunkern

- Mer klassisk engelsk karaktär
- Så få blinda bunkrar som möjligt, inte fler 

och inte skapa mer skötsel

Altorpsfältet
- Gräva ur bevattningsdammen, för att 

kunna reglera vattennivån
- Utöka dräneringen
- Effektivare bevattning
- Dressa upp fairway
Detta är ett långsiktigt projekt som förvän-
tas ge goda resultat för spelytan över tid. 

Utifrån rådande kvalitetsproblem och för-
bättringsalternativ har vi fört massor av 
resonemang kring hur detta kan genom-
föras på bästa sätt utifrån medlemmarnas 
önskan gällande att det inte ska vara en 
byggarbetsplats, vi ska inte ta in nytt kapital 
från medlemmar och det ska vara stängt så 
lite som möjligt. Vilket vi alla såklart strävar 
efter.
 Utifrån dessa förutsättningar kan vi 
konstatera att bästa möjligheten för oss är 
att torva greenerna (rulla redan odlat gräs) 
istället för att så. Detta gör såklart banan 
spelbar betydligt snabbare och det säker-
ställer dessutom kvalitén på gräset då det 
inte är lika väderberoende.
 Gör vi dessutom alla 18 hål vid ett och 
samma tillfälle minimerar vi antalet stängda 
speldagar samtidigt som vi blir intressanta 
för någon av de större entreprenörerna. 

Detta är såklart bra då de har resurser för att 
genomföra det utefter önskad tidplan och 
de har erfarenhet av liknande projekt, vilket 
såklart säkerställer kvalitén. Vi får samtidigt 
bara en vårsäsong då vi behöver arbeta hårt 
med återställningsarbeten efter körskador 
etc. 
 Självklart är det också det mest kost-
nadseffektiva alternativet vad gäller etable-
ringskostnader etc. och vi kommer inte ta 
in nytt kapital från medlemmarna eller höja 
avgifter kopplat till banprojektet.
 För att genomföra detta projekt på 
bästa sätt kommer vi under 2020 att behöva 
stänga 18-hålsbanan omkring 1 aug, dock 
kommer vi kunna öppna som vanligt i maj 
2021 med en bana av högsta kvalité. 
 Förutsatt att vad som är föreslaget går 
igenom kommer vi omedelbart efter beslut 
att se över spelmöjligheter på andra närlig-
gande klubbar, detta kommer dock inte 
subventioneras av klubben men vi hoppas 
kunna presentera ett eller flera rimliga alter-
nativ till spel under hösten 2020. 
 En annan fråga som såklart många 
ställt är, hur länge håller det denna gång? 
Vi gjorde greenerna på 18-hålsbanan 2003 
senast och i takt med att det nu finns för-
bättrade varianter av krypven tillsammans 
med ökad kunskap samt att vi justerar de 
mest utsatta greenerna och designar green-
områden så att vatten rinner bort istället för 
på green är vi övertygade om att vi kan för-
länga livslängden. Vi ska dock komma ihåg 
att vitgröe finns naturligt här och etablerar 
sig i de skador som uppstår, detta betyder 
då att vinterskador skall undvikas i största 
möjliga mån vilket vi förväntas göra med ny 
design på greenområden samt att vi alla tar 
vårt ansvar och lagar de nedslagsmärken vi 
ser för att banan ska klara sig länge och väl 
över tid. 
 Vi var mycket glada över det mottagan-
det som presentationen fick under senaste 
informationsmötet 24 sep gällande planen 
för 2020 och utifrån massor av resonemang 
och diskussioner är vi övertygade att detta 
är den bästa vägen framåt för Djursholms 
Golfklubb.
 Missade du mötet är du varmt välkom-
men att komma ned till klubben och kika i 
vårt klubbrum samt ställa de frågor du har. 
Man kan även ladda ned hela presentatio-
nen och Members guide från vår hemsida 
(www.dgk.nu).
 Väl mött!
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Altorpsfältet, bild tagen 17 april 2019

Målsättningen är att samtliga greener ska hålla den nivå vår nya puttingreen håller under hela 
säsongen.

Förslag till hål 8 med ny typ av bunkrar, nytt signaturhål?

Följ oss gärna på Instagram
djursholms_golfklubb

NYTTNYTT

Skillnad i övervintring mellan krypven och vitgröe, bilder tagna 
17 april 2019.



Avsändare: Djursholms Golfklubb. Hagbardsvägen 1, 182 63 Djursholm.

RESULTATBÖRSEN 2019

Valborgsgolfen, 9-hålsbanan, 30 april 
1 Margareta Meldahl 23
2 Bo Wallensteen 22
3 Henrik Meldahl 21 
Premiärscramble hosted by Dodd’s Brasserie,1 maj  
1 A Hiis / R Ekman / H Meldahl / B-M Amann 50
2 A Romney / G Holm / L-G Tannerfors / L Frumerie 50
3 M Mohlin / F Palmquist / C Birke / A Lundgren 51 
Vårslaget, A-klass,  4 maj 
1 Fabian Fallenius 70
2 Axel Romney 71
3 Andreas Wahlgren 73 
Vårslaget, B-klass, 4 maj  
1 Lars Berg 70
2 Hans-Erik Andersson 70
3 Lars Marcus 72 
Vårslaget, CD-klass, 4 maj 
1 Puck Jansson 30
2 Anders Gavlevik 30
3 Claes Silfverswärd 29
Carl Reinhold Ulffs minne, 11 maj 
1 Axel Romney 68
2 Fredrik Berg von Linde 69
3 Erik Brändström 71
Söderberg & Partners Äkta makar, Greensome, 18 maj
1 Anette o Andreas Montelius 43
2 Inger o Lars Berg 40
3 Anette o Anders Tjärnvall 40
Två Generationer, Greensome, 1 juni 
1 Olof Norlander o Ann Norlander 42
2 Anton Stegarås o Peter Stegarås 41
3 Robert Sjödin o Gunilla Sjödin 40
Flaggtävlingen, 6  juni 
1 Wilhelm Berg von Linde 19:e
2 Andreas Wahlgren 19:e
3 Peter Stegarås 19:e
5-Klubbors, A-klass, 23 juni 
1 Hugo Sundberg 40
2 Axel Romney 38
3 Jan Karmakar 37
5-Klubbors, B-klass, 23 juni 
1 Norah Stenström 37
2 Marianne Garp 36
3 Håkan Jonasson 34
Sommarslaget, 13 juli 
1 Marie Fellbom 41
2 Marita Grane 39
3 Anders Gavlevik 39
KM Herrar 40, 10-11 augusti 
1 Richard Silén 145
2 Fredrik Berg von Linde 148
3 Johan Levén 153
KM Herrar 50, 10-11 augusti 
1 Lars Bergström 147
2 Stefan Risberg 149
3 Jan Karmakar 152
KM Herrar 60, 10-11 augusti  
1 Mikael Sinclair 154
2 Lars Ljungberg 168
3 Mikael Bolyos 168

KM Herrar 70, 10-11 augusti  
1 Lars Berg 171
2 Svante Ödman 190
3 Arne Blitz 191
KM Damer 50, 10-11 augusti  
1 Kristina Almgren 174
2 Eila Eskola 183
3 Anette Tjärnvall 185
KM Damer 70, 10-11 augusti 
1 Birgitta Horn af Åminne 186
2 Eugénie von Knorring Boman 188
3 Agneta Olby 193
KM Damer, 17-18 augusti 
1 Susanna Marcus 180
2 Charlotte Levén 185
3 Anette Tjärnvall 189
KM Herrar, 17-18 augusti 
1 Gustaf Kocken 201
2 Fabian Fallenius 204
3 Wilhelm Berg von Linde 207
KM Juniorer Pojkar, 17-18 augusti  
1 Markus Jonek 145
2 Alexander Silén 151
3 Max Fallenius 153
Ladies Invitational, 28 augusti 
1 G Sjödin / B Sundberg 44
2 A Alquier / J Stålvant 43
3 V Nordström / M Apelqvist 40
Annan Tee, A-klass, 1 september 
1 Justus Jondal 39
2 Hugo Odeborn 37
3 David Ströyer 36
Annan Tee, B-klass, 1 september  
1 Frank Murray 40
2 Margareta Meldahl 38
3 Henrik Meldahl 37
Septemberpokalen, 13 september 
1 Adam Isacsson / Österåkers GK 137
2 Olle Widegren / Stockholms GK 138
3 Jonathan Ågren / Kristianstad GK 138
DGK Hickory Classic / KM, 14 september 
1 Frank Muyrray / Djursholms GK 69
2 Eddie Ritzén / Stockholms GK 70
3 Maximilian Hult / Torekovs GK 71
Höstslaget by Qatar Airways, A-klass, 21 september
1 Tom Berggren 68
2 Jan Karmakar 68
3 Fredrik Wahlgren 70
Höstslaget by Qatar Airways, B-klass, 21 september
1 Annica Burenstam Linder 69
2 Richard Jansson Stiernblad 70
3 Anette Montelius 71
Höstslaget by Qatar Airways, CD-klass, 21 september 
1 Marianne Garp 39
2 Birgitta Törn 35
3 Henrik Meldahl 34
DGK:s och SEB:s Lagtävling, 29 september 
1 G Rogeman / K Munck / M Grane 82
2 F Palmquist / A Gavlevik / H Jonasson 79
3 Å Lindblom / M Montelius / L Frumerie 77

Äkta Makar Final 
1 Birgitta Törn o Lars Persson
2 Meta o Anders Martin
3 Anette o Anders Tjärnvall
3 Elisabeth Palm Werner o Håkan Werner
Krantztävlingen 
1 Muazzam Choudhury
2 Björn Strihagen
3 Andreas Heder
3 Frank Murray
Tryall Greensome 
1 Per Olby o Anders Olby
2 Peder Hagberg o Eric Forss
3 Fredrik Martin o Mikael Montelius
3 Oscar Guggenheimer o Göran Guggenheimer

20

DGK:s Funktionärsgolfen, 5 oktober 
1 E Algulin / G Sjödin / F Murray / P Landfelt 59
2 K-Å Schlyter / S Göransson / A Blitz / M Zander 59
3 T Eriksson / R Jansson Stiernblad / V Nordström / 
 A Juhlin-Dannfelt 60
Final i DGK:s säsongstävling, 6 oktober 
1 Markus Jonek 37
2 Fabian Fallenius 37
3 Wilhelm Berg von Linde 34
Gröna Kepsen Vinnartävling, den 12 oktober 
Resultat ej klart vid tryck

MATCHTÄVLINGAR

Henrik Norlander som till vardags spelar på PGA-
touren. Bilden är tagen i samband med segern på 
Korn Ferry Tour 2019.


