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Vi hälsar Johanna Ericsson vår nye VD/Klubb
chef hjärtligt välkommen till klubben. Det 
känns tryggt att Johanna som kommer från 
Svenska Golfförbundet är väl förtrogen med 
golfsverige. Johanna var ett väldigt aktivt 
stöd när vi lade grunden till vår framgångs
rika juniorsatsning.
 Många utmaningar möter oss i sprid
ningen av coronaviruset. Vår utgångspunkt 
är att anpassa oss till alla krav som kommer 
från Folkhälsomyndigheten och SGF:s rikt
linjer. Läs mer på sid 5.
 Vi utgår från att golfspel kommer att 
vara tillåtet men att det kan förekomma 
begränsningar i formerna. När säsongen 
börjar kommer vi att mötas av en helt ny 
entré i klubbhuset. Ombyggnaden innebär 
att receptionen och shopen slås ihop och 
på så sätt blir riktigt välkomnande för oss 

2020 
Utmaningens år !!

Ordförande har ordet
medlemmar och gäster. Såväl incheckning 
som möjligheter att får råd och hjälp med att 
hitta nya klubbor, härliga golfkläder, bollar 
med mera kommer att hanteras på ett och 
samma ställe framöver.  Vi tror att det kom
mer att uppskattas mycket av oss själva såväl 
som av våra gäster. Samtidigt kommer kans
liet att flytta ner en trappa och inrymmas i 
det gamla klubbrummet. Även detta görs för 
att få ökad tillgänglighet för medlemmarna 
och en öppenhet som är till gagn för alla. 
Samtidigt kan vi också utnyttja våra samlade 
personalresurser på ett mer optimalt sätt. 
Känner för egen del att detta blir mycket bra 
för verksamheten. 
 På höstmötet beslutades om en 
större ombyggnad av vår bana i år. Samtliga 
greener ska byggas om och allt ska genom
föras under året. Vi behöver därför som du 
vet stänga 18hålsbanan tidigt på säsongen. 
För att klara av ombyggnaden tidsmässigt 
kommer samtliga hål på andra sidan järnvä
gen, d.v.s hål 6 – hål 11, att stänga redan den 
12 juli och resterande hål på 18hålsbanan 
stänger den 31 juli. Därefter gäller vår fina 
9hålsbana. Vi arbetar aktivt med att hitta 

Kansliet informerar

För första gången  
i modern tid drivs  
shopen ihop med 
receptionen i år.

Ni kommer att mötas av en ny, stor och 
ombyggd shop som är ljus och välkom-
nande. Vi hoppas att ni kommer att hitta 
ett sortiment som tilltalar er vare sig ni är 
ute efter nya klubbor, bollar, golfkläder 
eller annat. 

De märken ni kommer att hitta hos oss är  
bl a Footjoy, Titleist, Glenmuir, Cobra, Lyle 
and Scott och Daily Sports mm. 
 Självklart kommer vi att ha många fina 
kampanjer under året, håll utkik! 
 Vi kommer självklart också att erbjuda 
Custom Fitting där vi använder oss av 
senaste Trackman 4 för att ni ska kunna få ut 
maximalt med information om vilka klubbor 
ni behöver.     

 Ni som är företagare, passa även på att
beställa logobollar, där har våra märken 
Titleist och Srixon fina vårkampanjer. 
 Vidare kommer hela kansliet att flytta 
ner och sitta i det som förut var klubbrum/
styrelserum. Vi hoppas att vi ska kunna ha 
närmare kontakt med er medlemmar samt 
att på ett lätt och snabbt sätt kunna hoppa 
in i shopen vid arbetstoppar.
 Nedan följer lite sedvanlig information 
om kommande säsong:

Bokningsregler 2020
Vi kommer precis som förra året ha tidsbok
ning på både 9 och 18hålsbanan. 
 18hålsbanan mellan kl 06.3017.51
 9hålsbanan vardagar mellan kl 08.00

17.51
 Max 3 spelare/starttid före kl 08.00. 
 Max 3 bokade starttider samtidigt varav 

en helgtid.
 Receptionen äger rätt att fylla ut bollarna 

till 3 och/eller 4bollar vid hög belastning.
 Medlemmar kan boka 30 dagar innan och 

gäster kan boka 5 dagar innan samt efter 
kl 13.00 på helger. Gäst till medlem som 
bokas in i samma boll som medlemmen 

omfattas inte av detta.
 Bokning bör ske på www.golf.se/mingolf, i 

appen ”MG Bokning” alt i golfterminalen i 
klubbhuset.

 Ovanstående bokningsregler kan komma 
att revideras efter att 18hålsbanan stängt 
för ombyggnad, någonstans i slutet på 
juli, början av augusti.

Så snart vi vet när vi kan öppna shopen/
receptionen kommer vi att gå ut med infor
mation om detta i nyhetsbrev, på hemsidan 
och via sociala medier. 

bra lösningar för spel på andra banor till re
ducerad greenfee och återkommer till detta 
senare. 
 Eftersom vi får en kortare säsong på 
18hålsbanan innebär detta också att det blir 
färre tävlingar än vad vi brukar genomföra. 
Dock ska vi genomföra KM för alla klasser, 
men i år kommer detta att ske en helg i juni.  
 Avslutningsvis vill jag önska er alla 
välkomna till ny härlig säsong som blir lite 
annorlunda än vad vi är vana vid. Samtidigt 
har vi något extra att se fram emot 2021. Det 
är verkligen en investering för framtiden 
som vi gör nu. Jag förstår att en del av er 
kanske tycker att säsongen blir lite väl kort. 
Men vi ska inte glömma bort att vi har det 
väl förspänt med vår fina 9hålsbana. Har du 
synpunkter och frågor i denna turbulenta tid 
så är du alltid välkommen att höra av dig till 
mig eller någon annan i styrelsen.
 Väl mött på banan och till vårmötet

Golfhälsningar
Henrik Meldahl

Har du rätt mailadress?/
Fakturering via mail

Vi ber alla medlemmar att kontrollera 
er mailadress på ”Min golf”.

Vi planerar att genomföra höstens 
fakturering via mail därför det även 
är viktigt att det står rätt mailadress 

på era barn.
Du hittar dina uppgifter på 

www.golf.se/mingolf.
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Medlemstidning för Djursholms Golfklubb.

Utkommer med 2 dubbelnummer per år

Utgivning 2020 

Nr 12 i april och Nr 34 i november

Tryckeri SLG

Redaktör, ansvarig utgivare och annonser

Henrik Meldahl 08544 964 56

Djursholms Golfklubb

Hagbardvägen 1, 182 63 Djursholm.

Telefon 08544 96 452

Epost info@dgk.nu 

Reception 08544 96 451

Hemsida www.dgk.nu

Bankgiro 2352912

Omslagsfoto Jonas Håkansson

Banchef Jonas jobbar flitigt med de sista 
detaljerna på kontraktet med entreprenören 
för hela banprojektet. Projektplanen genom
arbetas i detalj och logistikplanen dvs när 
jordmassor & gräs ska levereras och i vilken 
ordning synkroniseras med alla leveran
törer. Dessutom framtages en preliminär 
underhållsplan för allt nytt 2021. När allt 
detta är klart kommer Bankommitten att 
konfirmera underlaget för slutligt beslut. Allt 
kommer sedan att översiktligt presenteras 
på vårmötet. 

Fredrik Åhlberg,
Ordförande Bankommittén

Bankommittén

Efter en något lugnare period i slutet av 2019 
och i början av 2020 så har vi nu startat upp 
vårt arbete med full fart. 
 Huvudfokus just nu är att fortsätta vår 
planering och design av DGK Indoor och vårt 
framtida klubbhus. DGK Indoor är tänkt att 
bli en multi hall för bland annat golfträning 
men skall också inrymma nya omklädnings
rum.
 Vi vill i enlighet med vår vision skapa ett 
attraktivt klubbhus där alla medlemmar kan 
trivas, umgås från morgon till kväll året runt. 
 Vi återkommer med mer info kring sta
tus på vårmötet.

Fredrik Rudberg, ordf i Klubbhuskommittén
P.S. Glöm nu inte att gynna vår fantastiska 
restaurang genom att äta lunch och boka era 
fester och konferenser där. D.S.

Klubbhuskommittén

En hälsning från vår nya klubbchef

Jag bor i Äppelviken tillsammans med 
min sambo Nicklas, våra barn och 
bonusbarn. Är född och uppvuxen i 
Vänersborg, där idrott har präglat hela 
min barndom, alla i min familj är duktiga 
golfare. Redan vid fem års ålder började 
jag spela golf och det har under alla år 
varit min stora passion. Jag har spelat 
mycket juniorgolf, studerat på golfgym-
nasiet och spelat på Svenska touren i 
flera år. Utöver golfen spelar jag tennis 
och padel på fritiden och jag fixar gärna i 
trädgården och lagar mat. 

Parallellt med golfspel studerade jag på trä
narutbildningen vid Gymnastik och idrotts
högskolan med inriktning organisation och 
ledarskap. Efter avslutade studier har jag 
arbetat på golfklubb, varit verksamhetsan
svarig för golfen vid Riksidrottsgymnasiet 
i Uppsala, haft uppdrag som coach inom 
flicklandslagets verksamhet och sedan 2015 
har jag arbetat med verksamhetsutveckling 
på Svenska Golfförbundet. 
 Jag får energi av att lära mig nya saker 
och jag trivs i miljöer där det är många bollar 
i luften. Det känns inspirerande och ärofyllt 
att tillträda som klubbchef/VD på Djurs

holms Golfklubb. Vi står inför en händelserik 
utveckling av klubben med kommande 
banprojekt, ombyggnation av kansli/shop, 
fortsatt genomgång av SGF:s klubbutveck
lingsprogram och samarbetet med en ny 
restauratör. Jag kommer vilja vara en synlig, 
aktiv och lyhörd ledare. Ser fram emot att 
tillsammans med styrelse, personal och med
lemmar utveckla Djursholms Golfklubb mot 
vår gemensamma vision 2030. 
 Jag känner en stor inspiration och krea
tivitet inför framtiden och jag ser fram emot 
att möta er alla ute på golfklubben i sommar.

Vänligast, Johanna Ericsson
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Djursholms Golfklubb tackar sina sponsorer

Juniorsponsorer

Fam. Moro AVISIO
Henrik Norlander
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Information om Coroneff ekten

Det är en väldigt svår tid, där SGF måste 
balansera återhållsamhet, empati och 
trovärdighet med viljan att synliggöra 
golf som en fantastisk utomhussport, 

där karaktären på spelet och de säker-
hetsrutiner klubbarna tillämpar gör golf-
banan till en säker plats i dessa tider.
 Vi vet att oron är stor i Golfsverige, 

där marknadsrelaterade intäkter som 
t.ex. företagsspel, sponsorer, restau-
rangverksamhet och inte minst greenfee 
är i farozonen.

Under våren 2019 ansökte Djursholms Golfklubb och blev antagen till utvecklings
programmet Vision 50/50, vars syfte är att vi skall ha ett mer jämställt och inklude
rande klimat på vår klubb. 
 Under hösten har gruppen som består av drygt 20 medlemmar och några ur 
personalen bland annat tagit del av hur andra klubbar arbetat med Vision 50/50, hur 
arbetet är upplagt och resultatet av vår Kulturenkät. Deltagarna har genomfört den 
första delen av den digitala utbildningen och gjort spaningar som utgör underlag till 
den nulägesanalys som vi nu har sammanställt. Spaningarna handlar mycket om 
klimatet på klubben och om hur vi ordnar tävlingar, aktiviteter och grupperar oss på 
ett sätt som inte är så inkluderande som vi skulle önska.
 Den 18 februari träff ades alla deltagare och vi arbetade i fyra grupper indelade 
efter olika områden (på banan, i styrelserummet/mötesrummet, på anläggningen 
och bland personalen) där vi utifrån spaningarna påbörjade arbetet med problem
formulering. Nästa steg är att färdigställa problemformuleringarna och därefter 
påbörja arbetet med att ta fram klubbens mål. Detta arbete kommer nu att ligga mer 
på ledning och styrelse, men alla medlemmar är alltid välkomna med sina observa
tioner.
 Det har varit ett oerhört intressant och tankeväckande projekt hittills och vi ser 
fram emot det fortsatta arbetet för att så småningom nå fram till en handlingsplan. 
Vi har nu fl era utvecklingsområden som vi kommer att arbeta med både på kort och 
lång sikt för att få en ännu mer välkomnande och inkluderande klubb.

Anna Nelson Orring, Förändringsledare Vision 50/50 på Djursholms Golfklubb

Vision 50/50
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Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Henrik Meldahl, häl
sade välkommen och förklarade höstmötet 
öppnat.
§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängden fastställdes till 128 personer, 
varav 3 genom fullmakt, genom notering 
vid ankomsten.
§ 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt 
sätt
Konstaterades att kallelse till höstmötet 
skett i enlighet med stadgarna. Kallelse och 
möteshandlingar skickades ut med GolfKu
riren nr 34 2019, via post den 21 oktober. 
Kallelse till årsmötet har även gått ut till 
medlemmarna via nyhetsbrev 28 oktober. 
Möteshandlingar har funnits tillgängliga 
i klubbhuset och på klubbens hemsida 
från den 28 oktober. I nyhetsbrev daterat 
28 oktober har information lämnats till 
medlemmarna om övriga möteshandlingar. 
Dessa handlingar har funnits att avhämta i 
klubbhuset från den 28 oktober.
§ 3. Fastställande av föredragningslista
Förelagd föredragningslista (bifogad med 
kallelsen) fastställdes.
§ 4. Val av ordförande och sekreterare för 
mötet
Mötet valde Eric Forss till ordförande och 
Thomas Carter till sekreterare.   
Eric Forss tackade för förtroendet.
§ 5. Val av protokolljusterare, tillika röst-
räknare, som jämte mötets ordförande 
skall justera mötesprotokollet
Mötet valde Inger Berg och Lotta Romney 
att tillsammans med mötets ordförande 
justera protokollet samt att verka som röst
räknare vid eventuella omröstningar.
§ 6. Fastställande av verksamhetsplan, 
medlemsavgifter, övriga avgifter, med-
lemslån, samt budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret.
Klubbchef Erik Algulin (EA) redovisade för
slag gällande medlemsavgifter, övriga avgif
ter samt medlemslån och inträdesavgifter. 
Verksamhetsplanen för 2020 gicks igenom. 
Verksamheten ska präglas av vänlighet, re
spekt och öppenhet såväl mellan medlem
mar som gentemot personal och gäster för 
en inkluderande och jämställd golfklubb. 
Vidare ska delar av klubbens Masterplan ex
ekveras i samarbete med extern golfarkitekt 
och entreprenörer.
Planerade arbeten för 2020 presenterades. 
Föreslaget i investeringsbudgeten är en 

integrerad shop och reception med kansli i 
nära anslutning. Klubben kommer att driva 
shopen i egen regi fr.o.m. 1 jan 2020. Ny 
instruktör kommer också att finnas på 
plats med fokus butik, customfitting och 
träningsverksamheten. Den stora insatsen 
under 2020 blir greenområdesrenoveringen 
med nya greenytor, greenområden och 
bunkrar. Information har presenterats under 
hösten och skisser har funnits i klubbrum
met. Greenområdesrenoveringen innebär 
att 18hålsbanan kommer att stänga om
kring den 1 augusti 2020 för att säkerställa 
att projektet kan genomföras på tid och att 
banan kan öppna till våren 2021 med nya 
fina greener, greenområden och bunkrar. 
Kommer att bli fler klubbaktiviteter under 
2020 tillsammans med restauratören. Nytt 
hcpsystem införs 1 mars 2020. Slutligen 
kommer Djursholms Golfkurir i digital 
utgåva men kan även hämtas i tryckt format 
på klubben. 
Budgeten för 2020 presenterades och EA 
redogjorde hur den tänkta banrenoveringen 
påverkar densamma. Budgeten är i stort i 
balans. Investeringarna för 2020 presentera
des i föreslagen investeringsbudget,
Investeringarna för verksamhetsåret 2020 
finansieras till största delen med befintlig 
kassa men kompletteras utöver detta med 
banklån. Lånelöfte finns från bank upp till en 
summa 10 000 000 kronor av när så önskas 
under 2020.
Mötet beslöt att fastställa styrelsens förslag 
till verksamhetsplan, medlemsavgifter, öv
riga avgifter, medlemslån samt budget och 
investeringsbudget för 2020.
§ 7 Behandling av förslag från styrelsen 
eller förslag, som röstberättigad med-
lem, eller annan medlem som enligt § 19 
har förslagsrätt, lämnat minst 30 dagar 
före mötet
Inga nya motioner har inkommit.
Styrelsen fick mandat att under verksam
hetsåret 2020 använda klubbens fastigheter 
som säkerhet för banklån upp till 10 000 000 
kronor. Detta för att säkerställa finansie
ringen gällande det föreslagna banprojek
tet. Det klargjordes också att lånet kommer 
amorteras av under en tid om 10 år och att 
fastigheterna kommer vara säkerhet för 
lånet under hela denna tidsperiod.
§ 8. Fastställande av antalet ledamöter i 
styrelsen
Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen 

skall vara oförändrat, ordförande samt 6 
ledamöter.
§ 9. a Val av klubbens ordförande, tillika 
ordförande i styrelsen för en period av 
ett år
Mötet beslutade enhälligt att i enlighet 
med valnämndens förslag omvälja Henrik 
Meldahl till ordförande i klubben och styrel
sen för 2020.
§ 9. b Val av halva antalet övriga styrelse-
ledamöter för en tid av två år
Mötet beslutade i enlighet med valnämn
dens förslag att för kalenderåren 2020 och 
2021 omvälja   Caroline Berg och Fredrik 
Åhlberg samt nyval av Anna Wendt.
Kvarstående ledamöter för 2020 är Anna 
Nelson Orring, Claes Swedenstedt och 
Fredrik Rudberg.
§ 9. c Val av revisorer jämte suppleanter 
för en tid av ett år.
Mötet beslutade att i enlighet med styrel
sens förslag att nyvälja Johnny Svenander, 
RSM, som revisor för 2020 och nyvälja Ro
bert Hasslund, RSM, som revisorssuppleant 
för kalenderåret 2020. 
§9. d Val av sammankallande i valnämn-
den för en tid av ett år. 
CarlJohan von Uexküll omvaldes. 
§9. e Val av halva antalet ledamöter i 
valnämnden för en period av två år
Mötet beslutade att omvälja Marika  
Brändström samt Charlotte Levén. 
Kvarstående ledamöter för 2020 är Ulla 
Fredriksson och Janne Sjödin.
§ 9 f Val av ombud till GDF-möte                                                                                                            
Mötet beslutade välja Henrik Meldahl som 
ombud.
§ 11  Övriga frågor 
Inga övriga frågor.
§ 12  Mötets avslutande
Omvalde ordförande tackade för förtroende.

Eric Forss                                                                             
Ordförande 

Thomas Carter
Sekreterare

Inger Berg
Protokolljusterare                   

Lotta Romney
Protokolljusterare                                                                 

Protokoll fört vid Djursholms Golfklubbs höstmöte den 12 november 2019 kl. 19.00 
i restaurangen på Djursholms Golfklubb
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Styrelsen för Djursholms Golfklubb får 
härmed avge följande berättelse över 
verksamhetsåret 1 januari 2019 – 31 
december 2019, klubbens 88:e sedan 
starten.  

Allmänt
Efter en mycket växlande vinter så kunde 
9hålsbanan öppnas med ordinarie greener 
den 17 april. 18hålsbanan, som kom ut ur vin
tern med mer omfattande skador, öppnade 
först den 27 april. Vid öppning av 18hålsba
nan hade några greener fortfarande mycket 
omfattande skador och spelet kunde bara ske 
på 16 hå,l varav två med provisoriska greener. 
Inte för än ett par veckor in i maj öppnade 
18hålsbanan fullt ut. 
Greenerna på 18hålsbanan har nu hunnit 
bli 17 år gamla sedan renoveringen startade 
2002. Det har genom åren spridit sig in en 
hel del vitgröe som inte alls är lika tålig mot 
vintern som den sådda krypvenen. Fairways 
klarade dock vintern bättre än föregående år. 
Den besprutning som utfördes mot svamp
angrepp gav tydlig effekt. För att framgent 
leverera en bana som motsvarar medlem
marnas krav och förväntningar, vad gäller 
spelglädje, utmaning och kvalité, har klubben 
i samarbete med banarkitekten Caspar 
Grauballe arbetat fram en masterplan. Vid 
höstmötet godkändes det föreslagna banom
byggnadsprojektet för utförande 2020. 
Bevattningsdammen vid hål 2/18 har grävts 
ur och förstorats samt inramats med en trä
palissad. Detta för att få en utökad kapacitet 
för lagring av vatten. Den kommer också att 
fylla en spelstrategisk funktion då dammen 
kommer mer i spel.
18hålsbanan stängde för säsongen måndag 
4 november medan 9hålsbanans ordina
rie greener var öppna ända till måndag 18 
november.
Under året har följande projekt genomförts:
 Ny bergvärmeanläggning
 Ny tee hål 4/18
 Breddning av utslagsplatser vid rangen
 Anpassning av maskinparken
 Start ombyggnad klubbhuset för inte

grering kansli/shop/reception
 Förberedelser för banombyggnads

projektet

Ekonomi
Klubbens ekonomi är fortsatt stark. Under 
året har dock redovisats ett negativt resultat 
på 0,44 MSEK för koncernen, beroende på 
extra ordinära kostnader (Vd/Klubbchefs

bytet). Intäkterna har utvecklats väl och 
uppgick till 21,22 MSEK eller 0,42 MSEK bättre 
än budget. Förutsättningarna är goda för en 
fortsatt gynnsam utveckling mot bakgrund 
av att klubben har en lång kö för medlem
skap. Nämnas bör att driften av driving range 
i klubbens regi gav det positiva tillskott till 
intäkterna som var planerat.  
Kostnaderna för året ligger i nivå med bud
get. Avvikelse noteras för kostnader kopplade 
till installationen av ett nytt bergvärmesys
tem, även om det mesta hamnade på investe
ringsanslaget samt en smärre anpassning av 
restaurangen mot bakgrund av krögarbytet. 
Banan drog extra kostnader mot budget ge
nom en klart högre ambitionsnivå avseende 
dressing av fairways. 
Investeringarna under året handlade om om
byggnad av klubbhus för att integrera kansli/
shop/reception. Investeringen var ej avslutad 
under 2019 men utgifter på 2,26 MSEK, i 
enlighet med budget, kan dock noteras. 
Arbeten har också utförts på banan: utvidg
ning av vattenreservoaren och att även få 
den integrerad i banan, 0,98 MSEK. Den årliga 
anpassningen av maskinparken har dragit, 
också i enlighet med budget, 1,35 MSEK. Som 
förberedelse för den stora baninvesteringen 
under 2020 har under året använts 0,50 MSEK.

Organisation och personal
Styrelsen har under året haft 10 protokoll
förda sammanträden. Till styrelsen har Erik 
Algulin (VD/Klubbchef) varit adjungerad. Erik 
Algulin tillträdde som VD Källgärdet Golf AB/
Klubbchef  Djursholms Golfklubb per 2019
0101 samt avslutade sin verksamhet i slutet 
av året. Under verksamhetsåret 2019 har det 
varit ytterligare 3,5 fast anställda på kansliet. 
Därutöver har under året 3 timanställda arbe
tat i receptionen.     
Driftorganisationen i Källgärdet Golf AB har 
bestått av Jonas Håkansson (Banchef) och 
ytterligare 3 fast anställda. Under säsongen 
har 9 säsongsanställda arbetet i banorgani
sationen.
Tisdagen den 12 november genomfördes 
klubbens ordinarie höstmöte i Klubbhuset. 
Henrik Meldahl omvaldes som ordförande i 
Djursholms Golfklubb. 

Tävlingar
Årets klubbmästare är Gustav Kocken och 
Charlotte Levén. Under säsongen har klub
ben arrangerat 27 tävlingar i DGK ś tävlings
verksamhet. 

Meddelande till medlemmarna  
nr 138 april 2020.

Kallelse till 
Vårmöte i 

Djursholms 
Golfklubb

för verksamhetsåret  
1 januari 2019 – 31 december 2019.

MEDLEMMARNA I 
DJURSHOLMS GOLFKLUBB 

KALLAS HÄRMED TILL VÅRMÖTE, 
TISDAGEN DEN 19 MAJ 2020 

KL 19.00 
PÅ DJURSHOLMS GOLFKLUBB.

Verksamhetsberättelse 1 januari 2019 – 31 december 2019
Djursholms Golfklubbs verksamhetsberättelse

PROGRAM

FORTS PÅ NÄSTA SIDA

Vid vårmöte skall följande ärenden 
behandlas och protokollföras:

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 mötes 
protokollet.

6. a) Styrelsens verksamhets 
berättelse för det senaste 
verksamhetsåret,

 b) Styrelsens årsredovisning 
(resultat och balansräkning) för det 
senaste räkenskapsåret.

7. Revisorns berättelse över styrelsens 
förvaltning under det senaste 
verksamhets och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat och 
balansräkning samt disposition av 
överskott respektive underskott i 
enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
för den tid revisionen avser.

10. Behandling av styrelsens förslag 
och i rätt tid inkomna motioner.

11. Övriga frågor (information och 
diskussion).



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 4  •  N R  1 - 2  2 0 2 0

8

Resultaträkning för Djursholms GK och Koncernen
2019

INTÄKTER  Utfall Utfall Budget Budget 
    Koncernen DGK Koncernen DGK 
         
Medlemsavgifter   13 603      3 385     13 710      3 360
Kö/Förseningsavgifter/Admin   289      252     240      225
Skåpavgifter   251      240          
Inträdesavgifter   1 606      1 606     1 500      1 500    

Summa medlemsavgifter   15 749      5 243     15 690      5 085 
        
Greenfee   2 686            2 435       
Företagsgolf   37           50          

Summa gästavgifter   2 723      -      2 485      -    
        
Arrenden (shop) Not 3  18      18     19      19    
Hyror bostadshus   171      171     207      207    
Reklam/Annonser  398           360      10    
Hyror KGAB         4 036           4 036    
Kommittéintäkter  1 268      1 268     1 311      1 311 
Driving range  437            400      
Övriga intäkter Not 3  465      861     333      883
   Summa övr intäkter  2 757      6 354     2 630      6 466    
    Summa intäkter  21 229 11 597  20 805 11 551    
        
KOSTNADER      
Personalkostnader  9 605      2 897 9 100      2 979    
Bankostnader   1 615 9 1 552      152    
Maskinkostnader  800      46 679 58    
Fastighetskostnader  1 994      1 732     1 638      983    
Kontorskostnader   644      506     745      558    
Hyror arrenden Not 3  513      513     518      518    
Avgifter SGF/SGDF  481      366     461      354    
Kommittékostnader  1 057      1 038     1 010      1 010    
Övriga kostnader Not 3  398      280     376      232    

   17 107      7 387     16 079      6 844    
    Resultat före avskr, skatter o fi nans poster 4 122      4 210  4 726      4 707      
    
Avskrivningar Not 1 4 554     4 554     4 650     4 650    

   Resultat före fi nans poster o skatt  -432     -344     76      57      
    
Finansiella poster  12     12     40     40    
Skatt        4          
      Årets Resultat   -444     -356     32      17    

Styrelse 2019
Vid höstmötet 2018 valdes Henrik Meldahl till ordförande i klub
ben för kalenderåret 2019. Vidare omvaldes ledamöterna Anna 
Nelson Orring, Claes Swedenstedt och Fredrik Rudberg för kalen
deråren 2019 och 2020. Kvarstående ledamöterna från förra årets 
val är Annica Burenstam Linder, Caroline Berg och Fredrik Åhlberg.
Till klubbens revisor för kalenderåret 2019 omvaldes Mikael Höök 
(Revisab).
Till klubbens revisorssuppleanter valdes Roger Ehrman (Revisab) 
samt KjellÅke Schlyter.   

FORTS

Resultatdisposition 
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst   650 612 kronor
Årets förlust  355 896 kronor
  294 716 kronor 
Styrelsen föreslår att I ny räkning överföres  294 716 kronor

Djursholm i april 2020
Henrik Meldahl, ordf, Claes Swedenstedt v ordf o skattmästare, Anna Nelson 

Orring, Caroline Berg, Fredrik Rudberg, Fredrik Åhlberg och Annica Burenstam Linder

Årets förlust  355 896 kronor
  294 716 kronor 



 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 4  •  N R  1 - 2  2 0 2 0

9

Balansräkning för Djursholms GK och Koncernen
2019

   Koncernen KGAB DGK Koncernen
TILLGÅNGAR Not 4 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
Anläggningstillgångar      
Byggnader o mark   33 306    33 306 32 445 
Maskiner o andra tekniska anläggningar   3 413            3 413   3 115    
Inventarier, verktyg o installationer   1 107            1 107  1 268    
Andelar i koncernbolag Not 2              100     
Jimmy Dodds minnesfond                  20     
 Summa anläggningstillgångar   37 826      -      37 926    36 848     
     
Omsättningstillgångar      
Fordringar på koncernbolag         71            
Lager   187      187               
Kundfordringar   877      54      823  1 074    
Övriga fordringar   415      415        333
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter   229            229  254
Kassa, bank   13 761      1 885      11 876  14 208       
 Summa omsättningstillgångar   15 469      2 612      12 928   15 869     
       Summa tillgångar   53 295      2 612      50 854  52 717     
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 4
Eget kapital      
Medlemmarnas insatser   44 254            44 254  44 025    
Aktiekapital Not 2        100        
Bundna reserver   6      6         6    
Balanserad vinst   1 382      731      651  1 511    
Årets resultat  444     88     356 129    
 Summa eget kapital   45 198      749      44 549  45 413     
     
Långfristiga skulder      
Jimmy Dodds minnesfond  17   17 20
 Summa långfristiga skulder   17      -      17  20

Kortfristiga skulder      
Aktuell skatteskuld   1            1   82    
Leverantörsskulder   1 493      395      1 098  566
Skulder till koncernbolag Not 3   71      
Övriga kortfristiga skulder Not 5  1 475      226      1 249 1 909
Förutbetalda intäkter o upplupna kostn   5 111      1 242      3 869     4 727         
 Summa kortfristiga skulder   8 080      1 863      6 288 7 284
 Summa eget kapital o skulder   53 295      2 612      50 854  52 717

Noter till Resultat- och balansräkning  
   

Not 1 Avskrivningar har gjorts enligt plan och följande 
 avskrivningsperioder har använts:   
 Byggnader  40 år 
 Greenombyggnadsprogram 20 år 
 Bananläggningar 10 år
 Fasta inventarier 10 år
 Maskiner inkl bilar 5 år
 Övriga inventarier 3 år 

Not 2 Aktier i Källgärdet Golf AB, 1000 st till nom värde.   
   
Not 3 I koncernräkningen har internfakturering samt balanskonton   
 mellan DGK och KGAB eliminerats.  

Not 4  Koncernens soliditet är 86% (f.å.86%)     
 
Not 5 De i december fakturerade medlemsavgifterna för 2020 samt  
 uppsagda kapitalinsatser är upptagna bland de kortfristiga skulderna.
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Minimum 75% av de som tillfrågas om medlemskap i Djursholms 
Golfklubb skall enligt avtal med arrendatorn Djursholms AB vara 
invånare i Danderyds kommun. Kötidens längd bestämmer turord
ningen för intagning.
 
Kön för medlemskap i Djursholms Golfklubb är för närvarande 
1008st (f.å. 937st), varav 422st är juniorer. De köande är sedan up
pdelade i åtta olika kategorier, se nedan.

Medlemsintaget av aktiva medlemmar 2020 fördelade sig 
enligt nedanstående.

Seniorer Antal Kötid
Danderyd med familjeanknytning 6 12 år
Danderyd utan familjeanknytning 23 4 år
Övrig kommun med familjeanknytning 4 23 år
Övrig kommun utan familjeanknytning 13 5 år

Juniorer Antal Kötid
Danderyd med familjeanknytning 19 4 år
Danderyd utan familjeanknytning 1 5 år
Övrig kommun med familjeanknytning 5 4 år
Övrig kommun utan familjeanknytning 2 5 år

Observera att kötiderna varierar från år till år.

Nya aktiva medlemmar i Djursholm Golfklubb

Box 67, 182 11 Danderyd 

Besök: Enebybergsvägen 14  

Tel 08-753 11 88 | info@slg.nu  

www.slg.nu

Affischer | Broschyrer | Böcker | Dekaler | DIGITALTRYCK | 
Distribution | Etiketter | Foldrar | FULLSERVICETRYCKERI | 
Häften | Kataloger | Kuvert | OFFSETTRYCK | Original | Scorekort 
Storformat | Visitkort... m.m. – VÄLKOMMEN med förfrågningar!STOCKHOLMS LITO GRAFISKA
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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. 

Mercedes-Benz PrivatLeasing/BusinessLeasing via Mercedes-Benz Finans (MBF), 36 mån, total körsträcka 1000/1500 mil/år, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med 12.50 kr inkl. moms 
per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustn. lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage samt för uppläggnings- och admin.
avgift. Med reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra. EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 22,3-25; CO2-utsläpp, g/km (blandad 
körning): 0.1 Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika 
fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion.

Upplev nya helelektriska EQC.
Föreställ dig att du hade möjligheten att börja om från början. Det är  
där vi är nu. Precis som när vi uppfann bilen för mer än 130 år sedan  
– i början av något riktigt stort.  Så känns den första resan i nya EQC. 

Vår första helelektriska modell, EQC, är en mellanstor SUV med 
fyrhjulsdrift 4MATIC i samma storleksklass som GLC och med en 
räckvidd på strax över 40 mil enligt WLTP-cykeln. EQC präglas av 
en nästan ljudlös körupplevelse. Inte en droppe bränsle går åt och 
de lokala utsläppen är lika med noll. Med sin imponerande räckvidd, 
omfattande laddinfrastruktur och högsta säkerhetsnivå ger EQC en 
ny och fascinerande känsla av hållbar mobilitet.

EQC 400 4MATIC

Privatleasing från

 10 195 kr/mån
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Herrkommittén
Tisdagstävlingen 
– anmälan på måndagar före 12.00
Tisdagstävlingarna, där de fem bästa place
ringarna under säsongen räknas, spelas även 
detta år som slaggolf i två klasser. Herrarna 
har tider bokade från 08.00 – 10.00 under 
högsäsong och kortare spann under som
marperioden. Vi fortsätter med rutinen från 
föregående år att man måste boka tisdags
tävlingen senast måndagar före 12.00 och då 
också betala startavgiften via GIT. Du lottas 
sedan med dina spelkamrater. Önskar du tidig 
start t.ex. så anger du detta vid anmälan. 

Öppningstävling den 5 maj
Skriv in den 5 maj i almanackan och planera 
även för den gemensamma middagen på 
kvällen. Brukar alltid vara en mycket trevlig till
ställning i glada vänners lag med god mat och 
skönsång samt också en möjlighet att stifta 
bekantskap med nya kamrater.    

Årets herrkommitté
Ingemar Billström, KjellÅke Schlyter och 
Svante Ödman har bestämt sig för att inte 
längre vara med i kommitténs arbete. Detta 
efter otroligt många års hängivet arbete för 
seniorerna. Härligt med personer som så 
helhjärtat ställer upp för klubben. Stort tack 
för alla insatser genom åren.
 Årets kommitté består således av Håkan 
Werner, Inge Telander, Janne Sjödin, Kenneth 
Munck samt  Thomas Carter (ordf.)
 Välkommen till säsongen 2020 önskar 
herrkommittén.

Thomas Carter 

Nytt år – nya möjligheter. Visst är det så. 

2020 innebär bland annat ett nytt namn – 
Herrkommittén, nytt hcpsystem och en lite 
annorlunda säsong och kortare säsong på 
18hålsbanan, spel varannan vecka på niohåls
banan från augusti, många klubbmatcher i 
slutet av säsongen med mera. Men snart kan vi 
börja beträda vår golfbana vilket blir härligt. En 
bra förberedelse är naturligtvis att även träna 
inomhus på Ullna Indoor under ledning av våra 
duktiga och engagerade  instruktörer Stephen 
Law, Niclas Bruzelius och Andreas Högberg Piik 
eller som en del vara på varmare breddgrader. 
I år har det dock inte varit särskilt kallt vilket 
även möjliggjort spel utomhus. Så småningom 
kommer många laddade med en begynnande 
golfform inför herrarnas säsongstart som sker 
den 5 maj med traditionellt lagspel. Sedan 
följer en förhoppningsvis härlig golfsäsong 
som för oss herrar består av ett traditionellt 
upplägg. Hela programmet finns publicerat 
under herrarnas flik på klubbens webbplats. 

Herrseniorer
Denna säsong byter Seniorkommittén namn 
till Herrkommittén. Med detta sagt så innebär 
det att samtliga medlemmar från 22 år och 
uppåt är välkomna att deltaga i den verksam
het som Herrkommittén bedriver. Genom 
detta förfaringssätt så har vi nu en Juniorkom
mitté, en Damkommitté samt en Herrkommit

té. Dock kan det vara så att de klubbmatcher 
som vi av tradition haft och kommer att ha 
är öppna för herrar från 50 år och uppåt. Kan 
variera mellan de olika klubbarna.  Förhopp
ningsvis blir det nu ännu fler spelare som kan 
vara med på tisdagstävlingarna.
 Herrkommittén kommer att fortsätta 
med mejl som informationskanal som kom
ple ment till webbplatsen. För att få informa
tion via mejl behöver du bara tacka ja till detta 
när du har fått årets första mejl från herrkom
mittén. Gäller inte de som redan tackat ja 
tidigare år.

Tävlingar
Helt kort kan dock sägas att förutom sedvanli
ga tisdagstävlingar blir det åter klubbmatcher 
mot Stockholms GK, Täby GK, Lidingö GK och 
Vallentuna. Matcherna mot Täby, Lidingö och 
Vallentuna spelas med såväl damer som her
rar. Dessutom blir det en gemensam tävling 
tillsammans med våra damer den 4 juni – 
SkandiaMäklarPokalen. Ytterligare tävlingar är 
Senior Try All, Senior Classic och Alla mot alla. 
När 18hålsbanan stänger för ombyggnad 
runt den 1 augusti kommer vi att anordna 
tisdagstävlingar på niohålsbanan, ojämna 
veckor. Dock blir det troligtvis så att andra 
halvan av juli innebär spel på hål 15 och 1218 
då ombyggnationen börjar på andra sidan 
järnvägen. Likaså kommer våra klubbmatcher 
att genomföras under augusti och september 
och då på bortabanor. Dock sker mötet mot 
Stockholm som brukligt i maj och mot Lidingö 
i juni.

Hej 
Vilken märklig ”vinter” det har varit – varmt, 
blött och blåsigt! Våra banor har, överlag, 
tyckt att det milda vädret varit toppen och 
risken för isskador har sakta men säkert mini
merats ju längre tiden gått. 
 Under senhösten rustade vi för kyla och 
täckte två av våra mest utsatta greener med 
dukar för att skydda mot isbeläggning. Men 
strax efter årsskiftet fick dessa dukar avlägs
nas då risken för sommartemperaturer där 
under blev ett faktum  man vill undvika att 
gräset ska vakna upp ur sin vinterdvala och 
tro att det är vår allt för tidigt då det fort
farande finns risk för kyla. 

Banchefen har ordet 
 Under vintern har vi jobbat mycket med 
skogsvård  gallring och uppstädning, både 
av spelstrategiska och estetiska skäl. Vi har 
även gjort en del förberedande fällningar 
inför banans renoveringsprojekt i höst. Vi tar 
inte bara bort, utan tillför även nya träd till 
banan och som en del i vår nya masterplan 
så planterades det under hösten 25st träd 
i skaplig storlek som verkligen lyft berörda 
område. 
 Fokus har även legat på arbetet med 
bevattningsdammen, vänster om hål 2 på 
18hålsbanan, vilken vi fått urgrävd och för
storad. Anledningen till detta är att få en 
utökad kapacitet på lagring av bevattnings
vatten, något som kommer bli allt viktigare 
i framtiden. På sikt planerar vi även att göra 
liknande arbeten på fler dammar för att öka 

kapaciteten ytterligare. Den nya utformning
en på bevattningsdammen, som vi smyckat 
med en palissad, kommer också fylla en spel
strategisk funktion då den nu kommer i spel 
på ett helt annat sätt för de långtslående 
spelarna och tvingar till en högre precision i 
deras utslag från tee. 
 I dagsläget ser det lovande ut att kunna 
få en tidig säsongsstart med fina greener, 
vilket vore fantastiskt roligt då vi i år får en 
avkortad säsong på grund av banrenove
ringen  vi håller verkligen tummarna för att 
den prognosen inte ändras.
 Med hopp om en tidig vår!

Jonas Håkansson 
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För 2020 gäller för damtävlingarna:
• Onsdagar kommer fortsätta som tävlingsdagar med start för det 

mesta kl.10:00
• Anmälan och betalning görs via www.mingolf.se 
• Tävlingsavgiften kommer liksom 2019 att bli 40kr/tävling på 18håls

banan (förutom klubbmatchen mot Kevinge, där vi följer Kevinge och 
tar 70kr.  På 9hålsbanan blir avgiften 20kr/9hålsrunda.

• Måndag 11/5,18/5 och 25/5 kommer vi anordna Drop in spel på 
9hålsbanan. Samling 17.45 – ingen föranmälan. Minst två från DK 
kommer att deltaga.

• Eftermiddagstiderna på onsdagar kommer inte längre fi nnas pga att 
inga utnyttjande dessa under 2019

• Fr.o.m. augusti 2020 kommer alla damtävlingar ske varannan onsdag 
jämn vecka på 9hålsbanan. 

Årets tävlingsprogram fi nns här bredvid, på hemsidan och på anslags
tavlan på DGK.

Efter många år som aktiva i Damkommittén har Margareta Sandell och 
Agneta Blom valt att avgå. Vi tackar dem för allt de gjort under dessa 
år. Damkommittén i DGK består 2020 liksom tidigare av Gittan Törn, 
Viveca Nordström, Eila Eskola och undertecknad samt nya för 
säsongen är Anna Gertz Rex och Susanna Marcus.
 Vi står som arrangör för en rad aktiviteter under säsongen och 
förhoppningsvis kan vi upprepa de senaste årens fantastiska siff ror 
gällande starter på våra tävlingar.

Damkommittén

2020-02-06/GT   

 

2020 
DATUM/TID 
 

 TÄVLINGSPROGRAM DGK DAMER 
E = Eclectic. Gäller endast 18-hålsbanan och endast spel från 
samma tee. 

     

06 maj 11:30 Damernas Säsongsstart. Scramble med middag. Röd   

13 maj 10:00 Onsdagsgolf. 5 klubbor. R/O E  

20 maj 10:00 Onsdagsgolf. Pb R/O E  

27 maj 09:30 Ladies Invitational. Max 50 lag. Bästboll, Pb. Kanonstart. 
Anm senast fre 22 maj kl. 12:00 Röd   

03 jun 10:00 SkandiaMäklarPokalen. Pb. Kanonstart. Max 36 damer 
+ 36 herrar. Detaljer kommer senare   E  

10 jun 10:00 Match DGK – SGK på Djursholms GK 
Max 16 delt/klubb. Detaljer meddelas senare.  Röd   

17 jun 10:00 Slag- och puttningstävling.  Röd E  

24 jun 10:00 Onsdagsgolf. Slaggolf R/O E  

01 jul 10:00 Semesterdrottningen 1/4 R/O E  
08 jul 10:00 Semesterdrottningen 2/4 R/O E  
15 jul 10:00 Semesterdrottningen 3/4 R/O E  
22 jul 10:00 Semesterdrottningen 4/4 R/O E  
     
Den 1 aug 2020 påbörjas ombyggnaden av 18-hålsbanan, varför allt 
spel flyttas till vår fina 9-hålsbana. Med därmed trytande starttider, 
spelar vi med schemalagda damdagar varannan vecka, ibland 9 hål, 
och ibland 2 x 9 hål. Här nedan finns schemat för damdagarna: 

   

05 aug  10:00  Tyra & Mary Anns pris. Foursome slag. 2 x 9 hål 
Anm senast 31 jul kl. 12:00. Individuell anm på anslagstavlan. Röd -  

19 aug  10:00 Lenas pris. 9 hål slag, 9 hål pb. Röd
/gul -  

02 sept 16:00 Onsdagsgolf. 9 hål. Därefter gemensam måltid  R/G -  
16 sept 10:00 AB:s pris Slaggolf. 9 hål. R/G -  

30 sept 11:30 Säsongsavslutning. Lagspel ”Rosa bollen” 2 x 9 hål 
med möte och middag Röd -  

     

 Match SGK – DGK på Kevinge planeras någon icke 
schemalagd onsdag aug eller sept. Mer info senare    

Snart startar golfsäsongen 2020, 
som vi alla ser fram mot.

 Vi ser fram mot en härlig golfsäsong tillsammans på Djursholms 
Golfklubb.

Gunilla Sjödin

Vi tycker det känns jättekul att vara en 
del av klubben och ser fram emot att 
välkomna er!

Vår målsättning är att skapa en inbjudande 
och levande restaurang med många olika 
arrangemang och hoppas att ni ser oss som 
det naturliga valet när ni ska ha fest.
 Vi hoppas nu på fi nt väder så att vi får ta 
hand om er på vår härliga terrass!
 Vänligen respektera rådande riktlinjer 
gällande avstånd och handhygien för både 
oss och er själva.
 För öppettider, meny och övrig informa
tion vänligen besök www.mulligans.se
  Vi har mat för avhämtning och fri 
leverans vid beställning av minst 2 rätter.
  Bunkerkonto erbjuds med 10% rabatt på 
allt utom alkohol vid insättning av 5 000 kr.

www.mulligans.se
info@mulligans.se

08755 53 77

Restaurangen

Tack till alla som från november stöttat och visat uppskattning 
för både personal, mat och miljön.
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CITATET

Man har beräknat 
sannolikheten för 
att en golfspelare 
ska slå en HIO är 
mycket större än 
sannolikheten att 
han kommer att 
läsa reglerna 
för golf.

Herb Graffis

Sportchefen informerar

”Åh, Djursholms Golfklubb, jag har hört så 
mycket bra om er juniorverksamhet” är en 
kommentar som jag får höra då och då i 
olika golfsammanhang, framförallt inom 
SGDF och möten med juniorfamiljer från 
andra golfklubbar. Det är givetvis otroligt 
roligt och inspirerande att få beröm på det 
sättet och att nu gå in i mitt andra år som 
sportchef på DGK är något jag verkligen 
ser fram emot. Faktum är att Djursholms 
Golfklubb är rankad 31:a på juniorsidan 
bland alla Sveriges golfklubbar, en notering 
som är på väg åt rätt håll och säkerligen 
inte stannar där. Tidigare år har 42:a plats 
varit vår bästa placering (2008). 
 Berömmet och rankingtrenden är 
självklart inte min förtjänst utan det är ett 
lagarbete som tidigare juniorordförande 
Sandro Moro har jobbat fram under flera 
år tillsammans med sportchef, golftränare 
och alla ni juniorfamiljer som har ställt upp. 
Tillsammans med vår nya juniorordförande 
Richard Silén, övriga i juniorkommittén och 

mina kollegor så är min ambition att både 
förvalta det som har byggts upp men också 
ta nästa steg i att driva utvecklingen framåt. 
Bl.a. genom att kika på träningslokaler, 
träningsgrupper (både utformning och 
träningsinnehåll), ”ta steget att börja tävla” 
för de yngre, sociala aktiviteter och mycket 
mer. Målet är att kunna erbjuda våra junio
rer en av Sveriges absolut bästa juniorpro
gram, oavsett om man vill bli världsstjärna 
eller bara spela bättre golf tillsammans 
med sina kompisar. Juniormedlemskapen 
är begränsade till antalet och juniorkön är 
väldigt lång men vi följer strikt kategori
systemet där familjeanknytning har förtur 
(kategori med flest platser). Därför är det 
oerhört viktigt att vi stimulerar och lockar 
våra aktiva juniormedlemmar till träning, 
läger, sociala aktiviteter m.m. Målet är att 
minst 50% av våra juniormedlemmar deltar 
i någon av klubbens träningsaktiviteter så 
att vi kan utveckla verksamheten och stärka 
det sociala umgänget! 
 Parallellt med juniorverksamheten så 
är vår medlemsträning (lektioner & kurser) 
ett väldigt prioriterat område. Vi är otroligt 

glada att kunna stärka upp tränarteamet 
med vår nya Club Professional Niklas 
Bruzelius, som dessutom kommer att arbeta 
aktivt med golfshopen och ge er medlem
mar viktig utprovningsservice av golfklub
bor. Förutom undertecknad och Niklas så 
består tränarteamet av Stephen Law, Jenny 
Hagman och George Deverell som alla är 
redo att ge sig in i en efterlängtad golfsä
song. Min ambition är att DGK ska ha en av 
Stockholms absolut bästa golfutbildningar 
där vår egen golfklubb ska vara ett själv
klart val när man vill utveckla sitt golfspel 
ska utvecklas och de sociala träningsgrup
perna ska väljas. Kompetens, engagemang, 
tillgänglighet, trivsel och service är viktiga 
nyckelord för oss i tränarteamet. Ni finner 
mer information om lektioner, kurser, priser, 
kontakt, bokningar m.m. på vår hemsida 
under fliken ”TRÄNA”. 
 Kom gärna med synpunkter och önske
mål om golfkurser och andra träningsakti
viteter! Vi i tränarteamet är lyhörda och vill 
att ni ska boka, trivas och bli bättre.
 Välkomna!

Andreas Högberg Piik, 
Sportchef  

Tävlings- och 
handicapkommittén

Hej alla Golfare!
Som om det inte var nog med nya regler 
förra året så får vi i år bara ha en halv täv
lingssäsong på 18hålsbanan, vilket gör att 
ett antal tävlingar pausar 2020 och det blir 
högt tempo i matchtävlingarna och KM får 
ett nytt format (se tävlingsprogrammet på 
sista sidan).
 Vidare får vi ett nytt HCPsystem i år, alla 
ni kan gå in på golf.se och se vilken HCP ni 
fått.
 Systemet bygger på genomsnittet av era 
8 bästa ronder av de 20 senaste, så din HCP 
påverkas dels av ditt senaste resultat och det 
resultat som bortfaller. Det bästa är att syste
met tar hand om allt  utom att registrera era 
ronder (det gör ni själva för sällskapsronder 
eller tävlingsledningen vid tävlingar).
 Det nya är nu att man kan registrera hål 
för hål för ronder på 10–17 hål.  Självklart kan 

man som förut registrera 9hålsronder, och 
18hålsronder. För de som inte har 20 ronder 
registrerade finns det tabeller för hur HCP´n 
räknas ut, men allt det sköter Systemet om. 
Det nya HCPsystemet bygger i grunden på 
att man inte ska kunna ha/få för hög HCP, 
så det finns bromsregler för hur mycket 
man kan bli höjd under ett år, och det finns 
snabbsänkningsregler om man gör exceptio
nellt bra resultat. Trots detta kommer fler att 
få höjd HCP jämfört med de som blir sänkta. 
Då spärren för höjning (HCP 36) försvinner 
och man kan bli höjd ända till 54, så höjer vi 
gränsen för deltagande i tävlingar på 18håls
banan till HCP 40. Eller vad styrelsen beslutar 
för gräns för spel.  
 HCPändringar sker på Natten så det blir 
extra viktigt att man registrerar sina ronder 
samma dag som man spelade ronden (ligger 
till grund för bedömningen om banan var 
lätt eller svårspelad just den dagen).
 Väl mött på banan och i våra tävlingar

Micke Kurpatow,
Ordförande THK



15

 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 4  •  N R  1 - 2  2 0 2 0

Juniorkommittén

En ny golfsäsong närmar sig och Junior
kommittén är tillsammans med tränare och 
ledare på god väg att slutföra planeringen 
av årets juniorverksamhet. Inom juniorverk
samheten är vi väldigt glada att få kunna 
välkomna Niklas Bruzelius till vår klubb. 
Niklas kommer bli ett bra tillskott till vår trä
naruppställning som sedan tidigare består 
av Andreas Högberg Piik, Stephen Law och 
Jenny Hagman.
 Under vinterhalvåret har vi haft c. 60 
juniorer i träning i Ullna Indoor och av dessa 
har även 25 fysträning en gång i veckan i 
Vasaskolan. Vi är glada att vi har så många 
duktiga juniorer som ser golfen som ett så 
stort intresse att man vill satsa även under 
vintern. Totalt har vi ungefär 140 juniorer 
som regelbundet tränar golf inom ramen 
för vår juniorverksamhet. Klubben har idag 
totalt 362 aktiva juniormedlemmar och av 
dessa har 185 handicap 36 eller lägre.
 Trots att 18hålsbanan kommer vara 
under ombyggnation under en del av 
säsongen så kommer vi att erbjuda våra 
juniorer ett fullt program med olika akti
viteter som exempelvis vår årliga kickoff, 
gröntkort helger, tjejgolfen, sommarlägret, 
DGK Touren (f.d. Fredagstouren), nattgolfen 
samt klubbmatcherna mot Drottningholm 
och Stockholms GK. SGF Teen Cup klubbkval 
spelas den 17 juni och JSM för klubblag samt 
Future league spelas den 2223 juni. Andreas 
Högberg Piik är ansvarig för uttagningen till 
samtliga lagmatcher. Juniorernas kalender 
med alla aktiviteter hittar ni på klubbens 
hemsida under fliken ”Junior”. 
 På grund av den avkortade säsongen 

på vår 18hålsbana kommer vi i år inte 
kunna ställa upp i samma omfattning som 
tidigare med att arrangera tävlingar inom 
Stockholms Golfförbunds regi. Vi hoppas 
ändå att under våren kunna genomföra 
en Minitourtävling på vår fina 9hålsbana 
(den 7 juni). Vi har valt att arrangera en 
Minitourtävling i år för att ge våra yngre spe
lare en möjlighet att på hemmaplan få prova 
på att spela tävling med jämnåriga juniorer 
från andra klubbar. DGK Touren som spelas 
på klubben ett antal fredagar under säsong
en är också ett bra sätt att skaffa sig tävlings
vana under trevliga former. Ett av målen vi 
har inom juniorverksamheten för 2020 och 
framåt är att få fler av våra juniorer att börja 
tävla. Gå gärna in på klubbens hemsida 
under ”Junior > Tävlingar > Tävlingstrappan” 
för att läsa mer om vilka tävlingsmöjligheter 
som erbjuds klubbens juniorer.
 Träningslägret för Tävlingsgruppen och 
Team DGK kommer även i år att hållas på 
Kristianstads GK i Åhus den 6 till den 10 april. 
Andreas Högberg Piik och Niklas Bruzelius 
kommer följa med som ledare och instruktö
rer. I skrivande stund finns det några platser 
kvar för de juniorer i Tävlingsgruppen eller 
Team DGK som vill följa med.
 Vi vill också passa på att tipsa om de 
aktiviteter som Stockholms Golfförbund 
har byggt upp med Golfgrabb och Golftjej 
STHLM. Målgruppen är tjejer från 11 år 
(oavsett spelnivå) och killar mellan 1115 år. 
Träffarna arrangeras under perioden februa
ri till oktober och anmälan görs genom 
Stockholms Golfförbunds hemsida (www.
sgdf.se) där man också finner programmet 
för 2020.
 Vi letar kontinuerligt efter företag, indi
vider och organisationer som vill stötta DGK’s 

juniorverksamhet genom att bli juniorspon
sor. Varje år bjuder vi in våra juniorsponsorer 
till en golftävling med gemensam middag. 
Kontakta gärna Andreas Högberg Piik eller 
undertecknad om ni vill ställa upp som spon
sorer eller om ni har tips och idéer kring hur 
vi kan utveckla sponsorverksamheten.
 Som många av er redan vet så är FNs 
Barnkonvention lag i Sverige från den 1 janu
ari i år och enligt Riksförbundets stadgar skall 
all idrott för barn i Sverige utgå från barnkon
ventionen. Barnkonventionen består av 54 
artiklar som skyddar barns rättigheter och är 
beslutad av FN. Mot bakgrund av detta har 
DKGs Juniorkommitté, med stöd från klub
bens tränare och styrelse, tagit fram riktlinjer 
som alla som är involverade i juniorverk
samheten skall förhålla sig till. Syftet med 
dessa riktlinjer är att säkerställa en trygg och 
glädjefull juniorverksamhet av hög kvalitet, 
där alla skall känna sig välkomna. Riktlinjerna 
kommer att publiceras på DGKs hemsida 
under fliken ”Junior”. 
 Vi kan vara stolta över att vi på Djurs
holms Golfklubb idag har en av Sveriges 
främsta juniorverksamheter och vi är tack
samma över att så många föräldrar på ideell 
basis ställer upp och hjälper till vid våra 
arrangemang. Vi ser fram emot golfsäsongen 
2020 och vi kommer fotstätta att arbeta för 
att vår klubb skall vara en naturlig och väl
komnande samlingsplats för våra ungdomar 
och barn, oavsett vilka mål eller ambitioner 
man har med golfen. Hör gärna av er med 
synpunkter eller förslag på hur vi kan göra 
vår verksamhet ännu bättre!
 Juniorkommittén genom 

Richard Silén
richard.silen@gmail.com

070755 40 60



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

< = Gemensam måltid och prisutdelning   K = Kepsberättigande tävling  *  = Kanonstart

TD TL:
Inger Berg (IB) Evy Gustavsson (EG) Eva Darlington (ED) Michael Jonasson (MJ) Lars Ljungberg (LL) Janne Sjödin (JS) Michael Kurpatow (MK)

Med reservation för ändringar.

TÄVLINGSPROGRAM 2020 - 9-HÅLSBANAN

TÄVLINGSPROGRAM 2020 - 18-HÅLSBANAN

     Max Antal Hcp Första Anm. TD/TL
Datum Dag Anm. Tävling Antal hål gräns Start senast
     Delt.

APRIL

28apr  Ons   Anmälningstiden för alla matchspel utgår        MK/IB

MAJ

01maj  Fre * < Premiärscramble hosted by Mulligans 84 18 40 09.00 28apr MJ/LL

09maj Lö  Vårslaget by Qatar Airways AB slag, CD pb  99 18  40 08.00 06maj  JS/IB/MK

17maj  Sön * K < Söderberg & Partners Äkta makar, greensome 42 par 18 40 08.00 13maj  LL/EG

30maj Lör K Två Generationer, greensome 99 18 40 08.00 27maj MK/EG

JUNI

06juni Lör K DGK:s Flaggtävling 99 40  08.00 03juni IB/JS/LL

13juni Lör  Alla KM, 36 hål. Gul tee för herr Röd tee Dam, 18 hål/dag  36  08.00 10juni MJ/JS/ED

14juni Sön K Alla KM, deltagande kan ske både i kategori och ”stora” KM    08.00

21juni Sön  5Klubbors, 2 klasser PB 99 18   17juni MK/JS

22juni Mån  SGF JSM klubblag kval, dag 1    Juniorer

23juni Tis  SGF JSM klubblag kval, dag 2   Juniorer

JULI

11juli Lör K Sommarslaget 1 klass Poängbogey 99 18 40 08.00 07juli LL/MK

• Tisdagstävlingen spelas varje tisdag på 18hålsbanan 4 bästa ronderna räknas, och avslutas när 18hålsbanan stänger.
   Man väljer om man vill spela slagtävling eller poängbogey, inget finalspel, prisutdelning på höstmötet.
• Startavgift; senior 80 kr, junior 40 kr. Tisdagstävlingen 30 kr. Tävling med Mat 230 kr, junior 190 kr.
• Alla THK’s, herrarnas tisdags, och damernas onsdagstävlingar anmäls och betalas på nätet i ”Golf.se” eller i receptionen
• Anmälan kan avbokas, dock sker ingen återbetalning av erlagd startavgift.
• Vid överanmälan till tävling gäller anmälningdatum som urval, utom för KM där gäller lägst Hcp.
• Matchtävlingarna Krantz, Äkta makar och Tryall, får spelschema så att finalen spelas innan 18hålsbanan stänger.

     Max Antal Hcp Första Anm. TD/TL
Datum Dag Anm. Tävling Antal hål gräns Start senast
     Delt.

APRIL

30apr Tor  Valborgsgolfen 42  54 09.00 28apr EG

JUNI

07juni Sön  SGDF Mini tour   Juniorer

AUGUSTI

29aug Lör * <  DGK:s Lagtävling 4mannalag  40  18  40  09.00  26aug  IB/EG

SEPTEMBER

06sep    DGK Hickory Classic / KM  42 18 36 11.00 02sep MK

19sep Lör K Höstslaget 3 klasser A&B slag, CD pb. 42   40 08.00 16sep MJ/ED

26sep Lör * <  DGK:s Funktionärsgolf 2 klasser  Inbjudan   10.00

TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

ÄR IN
STÄLLD TILLS VIDARE


