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Djursholms Golfklubb tackar sina sponsorer 

Fam. Moro

AVISIO

Henrik Norlander
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Kära medlemmar,
När Folkhälsomyndigheten i mars kom 
med sina första förslag till förutsättningar 
för golfspel visste vi inte riktigt vart det här 
skulle ta vägen, inte heller om vi ens skulle 
få lov att hålla våra golfbanor öppna. Nu kan 
vi konstatera att vi varit i en lyckligt lottad 
bransch och idrott.
 Golfsverige har haft en fantastisk 
sommar med otroligt mycket spel i skuggan 
av pandemin. De åtgärder som krävdes av 
myndigheterna för att säkerställa ett tryggt 
spel genomfördes snabbt och omgående 
såg vi en rejäl ökning i antalet bokade 
ronder mot en normal vår. Våra intäkter 
ligger mycket över såväl budget som helåret 
2019. Den milda vintern gjorde att vi kunde 
öppna 18-hålsbanan redan i början av april 
och då utan reducerad greenfee.
 Medlemmarna tog på föregående års 
välbesökta höstmöte beslut om framtids-
planen för Djursholms Golfklubb - Vision 
2030. Renoveringen av greenområdena på 
18-hålsbanan genomfördes under perioden 
juli-september 2020 helt enligt plan och 

budget. Våra entreprenörer från Nelson 
Vecchio har gjort ett mycket imponerande 
och professionellt arbete och levererat helt 
enligt vår banarkitekt Caspar Grauballes 
intentioner. Vi avser att innan banan öppnar 
i maj komplettera med nya fairwaybunkrar.
 Arbetet med klubbutvecklingsprojektet 
Vision 50/50 - vårt långsiktiga förändring-
sarbete för ett jämställt och inkluderande 
Golfsverige och utvecklingen av klubbhuset 
har legat nere under vår/sommar på grund 
av Covid-19. Aktuell status kommer att pre-
senteras i samband med höstmötet. 
 Prognosen för 2020 pekar på en 
ekonomi i balans. Allt detta framgår på 
annan plats i Kuriren och kommer dessutom 
att i detalj redovisas på höstmötet. Årets 
medlemsundersökning skickar signaler att 
vi måste intensifiera satsningar på banan 
samt restaurangen och klubblivet för att 
framgent få medlemmarnas fulla förtro-
ende. Medlemsundersökningen kommer att 
presenteras på höstmötet.
 Året 2020 innehåller många nyheter 
och förändringar. Johanna Ericsson började 

som ny klubbdirektör i maj samtidigt som 
vi invigde vår nya fina shop som integrerats 
med receptionen och kansli. Ytterligare en 
tränare Niklas Bruzelius har kompletterat 
vårt professionella team av tränare. Vi har 
lagt ut vår ekonomifunktion externt och i 
samband härmed ytterligare kunnat effek-
tivisera arbetet med vår ekonomihantering.
 Vi tackar våra nya krögare Felix Jondal 
och Viktor Oskarsson på Mulligans för ett 
gott samarbete med mycket god mat i en 
trevlig miljö med bra service. Vi är glada att 
detta uppskattats även av många medlem-
mar och gäster.
 Vi närmar oss slutet på en av de 
märkligaste golfsäsongerna jag varit med 
om under mina 55 år som golfare och 2021 
fyller Djursholms Golfklubb 90 år. Vår allas 
George Deverell har med sina 90 år och 66 
år som honorable pro dokumenterat sitt 
liv på Djursholms Golfklubb inför klubbens 
90-årsjubileum.

Hösthälsningar och hälsa åt alla
Henrik Meldahl

Ordförande

2020 ett händelserikt år

Ordföranden har ordet

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 2021
Djursholms Golfklubbs faktura avseende 
medlemsavgiften mailas ut snarast efter 
höstmötet och betalning skall vara klubben 
tillhanda senast 30 dec. Källgärdet Golf AB 
fakturerar sedan i mitten av januari 2020 
spelavgiften med sista betalningsdag 28 
feb. Har du ej mottagit fakturorna vid dessa 
tillfällen ber vi er kontakta kansliet för att 
undvika den onödiga förseningsavgiften. 

Kategoriförändringar 2021
Vi förutsätter att alla som velat byta från 
aktivt till passivt medlemskap eller vice 
versa har meddelat klubben gällande detta 
senast den 30 september 2020 i enlighet 
med klubbens statuter. Till den 31 decem-
ber 2020 skall alla önskemål gällande byte 
av spelkategori vara klubben tillhanda, dvs. 
byte från vardagsmedlem till fullvärdig 
medlem etc. Anmälan måste vara skriftlig 
för att undvika missförstånd och skickas till 
info@dgk.nu 

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 
låset. Därefter meddelar ni kansliet namn 
och skåpsnummer så rättar vi till det under 
vintern. Meddela kansliet om ni inte har 

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

Djursholms GolfKurir
N R  3 - 4  2 0 2 0

Medlemstidning för Djursholms Golfklubb. 
Utkommer med 2 dubbelnummer per år.

Utgivning 2020 
Nr 1-2 i april och Nr 3-4 i november

Tryckeri SLG 
Redaktör, ansvarig utgivare och annonser 

Johanna Ericsson 08-544 964 56
Djursholms Golfklubb 

Hagbardsvägen 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: 
Jonas Håkansson

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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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

 10 595 kr/mån
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Ordföranden har ordet

Det börjar bli dags att summera min för-
sta säsong som klubbchef på Djursholms 
Golfklubb. Det har varit ett minst sagt 
omvälvande år för golfen i Sverige, 
Djursholms Golfklubb och mig själv.
 När jag ser tillbaka på säsongen på 
klubben har den varit mycket positiv. Varje 
dag ser jag fram emot att åka till jobbet för 
att möta er medlemmar och kollegor. Vi har 
haft en pandemi att ta hänsyn och förhålla 
oss till oavsett om vi ville eller inte. Vi har 
gjort allt för att möta alla medlemmars 
önskemål om genomförande av träning, 
spel och umgänge. Ni har visat respekt och 
glädje och vi har aldrig spelat så mycket 
golf som i år. På 18-hålsbanan har vi i år 
spelat 18 096 rundor det är en ökning med 
18% mot föregående år, trots att vi stängde 
banan för ombyggnation i slutet av juli. Att 
vi skulle få en ökad beläggning på 9-håls-
banan förutspådde vi, men att det skulle 
spelas 22 855 rundor och en ökning med 
113% än 2019 är helt otroligt. Vi har ändå 

Klubbchefen har ordet

kunnat hålla banan i bra och fint skick långt 
in i oktober. 
 Vi har under året genomgått en stor 
ombyggnation av greener och greenom-
råden som en del av masterplanen 2030. 
Banchef Jonas, Nelson & Vecchio och 
Caspar Grauballe har under 10 veckor gjort 
ett fantastiskt jobb med ombyggnationen, 
både budget och tidsplan blev som plane-
rat. Nu hoppas vi på en mild vinter så att vi 
kan öppna banan som planerat i maj.
Service och bemötande är bland det enk-
laste och svåraste att leverera. Det är också 
en av de viktigaste framgångsfaktorerna 
för en golfklubb. Jag blir stolt över mina 
medarbetare när jag ser medlemsundersök-
ningen då ni medlemmar har gett servicen 
i receptionen och shopen höga betyg. 
Personalen på klubben och alla ideellt 
engagerade har gjort ett mycket bra jobb 
under året. För mig som ny på klubben 
är det fantastiskt att se ert engagemang. 
Många har uppfattningen att när vi går in 

i höst och vinter så blir det lugnare. Dock 
kan jag konstatera att det är intensivt på 
olika sätt under året. Nu utvärderar vi 
säsongen och påbörjar planeringen inför 
nästa år tillsammans med styrelse, personal 
och kommittéer. Vintern 2020/2021 har vi 
ambitionen att förbättra parkeringen, asfal-
tera några vägar ute på banan, genomföra 
ombyggnation av fairway-bunkrar och 
fortsätta med detaljerna som gör hela upp-
levelsen bättre.
 För mig personligen har det varit 
mycket att sätta sig in i på klubben, bland 
annat den breda verksamheten, att lära 
känna er medlemmar och mina medarbe-
tare. Jag vill rikta ett stort tack till er alla 
som fått mig att känna mig välkommen och 
är full av energi för klubbens bästa.
 Nu lägger vi förändringarnas år bakom 
oss och blickar framåt mot 2021 med nyfi-
kenhet, ödmjukhet och glädje. Vi ska inviga 
banan och fira att vi fyller 90 år.
Önskar er alla en fin höst och vinter.

Vänligast, Johanna Ericsson 

Shopen

2020 var första året för shopen i klubbens 
regi. Det har varit ett högt men roligt 
tempo i shop och reception under året. 
Många medlemmar som handlat kläder, 
skor, klubbor och självklart bidragit med 
positiv energi. 
 Det är samtidigt en utmanande 
bransch att driva golfbutik, då nätet och de 
stora kedjorna är svåra att konkurrera mot 
i utbud och pris. Tack vare er trogna med-
lemmar så är vi nöjda med första året. 
 Nu utvärderar vi året i shopen och har 
börjat inköpen till nästa år där vi satsar på 
ett lite bredare sortiment till 2021.  
 Nya märken i shopen till nästa år är
t.ex. Callaway på klubbor, bollar och 
Röhnisch på dam.
 Vi hjälper er medlemmar att finna det 
ni önskar inför er golfsäsong. Shopen har 
konkurrenskraftiga priser och bästa service 
till er medlemmar. 
 Personalen i shopen samt våra tränare 
besitter en djup kunskap i clubfitting, och 

hjälper er att skräddarsy utrustningen bla. 
med hjälp av Trackman.  
 Du kan fortfarande greppa om och 
reparera dina klubbor hos oss i shopen. 
Kontakta Stephen för mer information och 
hjälp. 
 Under december månad kommer  
shopen ha öppet med fina erbjudanden 
inför julen. Passa på att komma in och köp 
dina julklappar hos oss!
 Öppettider finns på hemsidan och i 
sociala medier.
 Tack för denna säsong!

Hälsar personal i shop och reception

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

 10 595 kr/mån
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Damkommittén

Tack alla golfande damer som gjort även 
2020 till ett fantastiskt år, även om antalet 
deltagare i våra tävlingar blivit lite färre.
 Årets nyhet blev ”Drop In”, som anord-
nades måndagskvällar i maj och juni. Precis 
som det låter - ingen föranmälan och ändå 
ca 25 glada damer vid varje tillfälle.
 Pga Coronan ställdes Kick-Off, Ladies In-
vitational, SkandiaMäklarPokalen och Natio-
nell Damdag in. Även Pärlorna, Ciselas pris, 
Eclectic samt Lenas pris såg vi oss nödgade 
att spara till nästa år.

Här kommer en sammanfattning av 
årets säsong:
• Säsongsstarten 1 juli med sedvanlig 

populär scramble och efterföljande lunch 
lockade 41 startande. 

• Varje onsdag under juli spelades olika täv-
lingar, 5-klubbor, Slag och putt, Slaggolf 
och Poängbogey.

• Årets semesterdrottning blev Helena 

En fantastisk golfsäsong 
– trots allt!

Öström. I år spelades tävlingen endast vid 
ett tillfälle.

• Fr.o.m. augusti fick vi tävla varannan 
onsdag på den fina 9-hålsbanan.

• Under säsongen har vi endast haft ett 
matchutbyte med Stockholms GK (pga 
Corona och ombyggnad av vår 18-håls-
bana.) Det skedde på Kevinge i augusti 
och matchen blev mycket jämn, men SGK 
vann till slut tillbaka mässingspokalen. 
Nästa år hoppas jag vi tar tillbaka den.

• Den 2 september genomfördes för 
andra året en eftermiddagstävling på 
9-hålsbanan som avslutades med trevligt 
umgänge samtidigt som vi avnjöt en här-
lig trattkantarellsoppa. 39 glada damer 
trivdes med tävling o mat.

• Årets säsongsavslutning « Rosa Bollen» 
lockade hela 86 startande damer. Vinnar-
laget blev Sophie Haglund, Berit Ziegler 
och Beryl Flygelholm. Efter väl utfört spel 
bjöds det på Mulligans charktallrik med 
därtill lämplig dryck.

• Pga av Coronan blev damkommitténs 
höstmöte inställt, men valberedningen 
hade förtjänstfullt ordnat med valsed-
lar, för att kunna välja ny ordförande. 
Enhälligt valdes Susanna Marcus till ny 
ordförande i Damkommittén för 2021. Jag 

önskar Susanna all lycka till och till er alla 
damer kan jag bara säga – Grattis, vi får en 
toppenordförande. 

• Jag vill samtidigt tacka alla i damkommit-
tén och i valberedningen, som utfört sina 
uppgifter på ett fantastiskt sätt – TACK! 

• Vi i damkommittén vill tacka alla som 
hjälpt oss under säsongen såsom recep-
tion/shop, kansli, klubbens ledning, An-
ders Olby och naturligtvis alla i Mulligans. 
Utan er alla hade inte säsongen blivit så 
lyckad som den nu blev.

• Slutligen vill jag tacka er alla golfande 
damer för dessa fantastiska år jag har haft 
nöjet att vara ordförande. Det har verkli-
gen gett mig mycket glädje och många 
nya bekantskaper och jag ser fram mot 
2021, med Susanna som ordförande – och 
naturligtvis en ny utmanande omgjord 
vacker 18-hålsbana.

Golfhälsningar, Gunilla Sjödin 
Ordförande Damkommittén 2017-2020

Tyra o Mary Anns pris:
Eva Darlington/Beryl Flygelholm

Vinnare av 
årets pokal 2020

Klubbhuskommittén

Vårt framgångsrika banombyggnadsprojekt 
har förstås tagit stort fokus i anspråk under 
hösten. Trots detta så har vi fortsatt god 
progress i våra planer för att skapa en ännu 
trevligare golfklubb för våra medlemmar 
och gäster.
 Vårt huvudfokus har varit att färdig-
ställa ritningar för ”DGK Indoor”, dvs vår 
nya byggnad för omklädningsrum, inom-
husträning och gym. Ritningarna är nu 
inskickade till kommunen för ett så kallat 
förhandsbesked. Parallellt med detta så 
fortsätter vi att ta fram olika förslag på dis-
ponering av vår övervåning. Vi hoppas inom 
kort kunna presentera olika förslag till er. 
Observera att ingen av dessa investeringar 
är beslutade och vår plan är att kunna pre-
sentera olika möjligheter under våren 2021.
 

Väl mött
Fredrik Rudberg 

ordf i Klubbhuskommittén

Efter att ha varit tvungna att pausa arbetet 
med Vision 50/50 pga Corona träffades vi 
återigen i början av oktober. Glädjande nog 
kunde vi konstatera att mycket positivt har 
hänt under tiden, både vad gäller klimatet 
på klubben och jämställdheten. Det här att 
saker händer bara för att man börjar vrida 
och vända på problemen och uppmärk-
samma frågeställningarna är en viktig del av 
utvecklingsprogrammet. Vi har satt igång 
dialogen även om vi fick skjuta på arbetet 
med att ta fram en handlingsplan.
 Utvecklingsprogrammet Vision 50/50 
startade under våren 2019 på Djursholms 
Golfklubb. Målet är att vi skall få ett mer 
jämställt och inkluderande klimat på vår 
klubb. När vi tvingades pausa arbetet under 
våren 2020 hade vi börjat sammanställa pro-
blemformuleringar utifrån alla de spaningar 
som gjorts av deltagarna (medlemmar och 
personal) samt utifrån svaren på kulturenkä-
ten som gjorde i augusti 2019. När vi nu sågs 
i början av oktober gjorde vi en repetition 
av vår träff i februari för att i grupper dis-

kutera och formulera problem. Ett knepigt 
men intressant arbete med många givande 
samtal. Spaningarna handlar mycket om 
stämningen på klubben och på banan och 
om hur vi ordnar tävlingar, aktiviteter och 
grupperar oss på ett sätt som inte är så 
inkluderande som vi skulle önska.
 Problemformuleringarna leder sedan 
fram till klubbens mål och en handlings-
plan. Arbetet med den kommer att starta i 
november och detta görs av Styrgruppen 
som består av ordförande, klubbchef, sport-
chef, banchef, en representant vardera från 
valberedningen och damkommittén samt 
förändringsledaren.
 Inför 90-årsjubileet 2021 ser vi fram 
emot att vara en ännu mer välkomnande 
och inkluderande klubb där vi gemensamt 
arbetar för att skapa trivsel och en positiv 
utveckling. Det ska vara roligt och attrak-
tivt att spela golf och vistas på Djursholms 
Golfklubb.

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

Vision 50/50
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Seniorkommittén fyra på 18-hålsbanan och tre på niohålsba-
nan) som vi kunde genomföra. Roligt också 
att vi kunna se en hel del nya ansikten 
under säsongen. Men det finns plats för 
fler herrseniorer. Du som ännu inte deltagit 
försök spela under kommande säsong på 
våra förbokade starttider på morgonen var-
je tisdag. Vissa tisdagar kan det vara någon 
speciell tävling eller klubbmatch som också 
är öppna för alla herrar. Ta del av herrkom-
mitténs information via mejl och klubbens 
webbplats under herrkommitténs flik.

Strålande avslutning
Än en gång var vädrets makter med oss 
inför avslutningen. En fin dag och en 9-håls-
bana i fantastiskt skick. Verkligen roligt att 
spela. Tävlingen spelades som brukligt i 
3-mannalag som bästboll PB (2 bästa). Vi 
var hela 39 deltagare denna dag. Bästa re-
sultat blev hela 47poäng som noterades av 
Anders Andersson, Jan Grönqvist och Miles 
Reutercrona.  
 I anslutning till kvällens middag delades 
även priser ut för säsongens tisdagsspel. 
Vinnare i klassen L blev Jan Collsiöö och i 
klassen H såg vi Henrik Berg von Linde som 
vinnare.  
 Som alltid var det en mycket trevlig 
stämning under avslutningsmiddagen med 
god mat och dryck samt finstämd sång. 
Härligt att vara med på dessa sammankom-
ster. Måste också framföra ett stort tack 
till Mulligans som har lyst upp vår tillvaro 
under säsongen. Avslutningsmiddagen var 
inget undantag. Stort tack för detta. 

Klubbmatcher
Syftet medklubbmatcherna är ju i mycket 
att erbjuda tillfälle till spel på andra banor. 
SGK möter vi vanligtvis två gånger per år, 
hemma i maj och på Kevinge i augusti. 
Vidare Lidingö, Vallentuna och Täby, Bero-
ende på den verklighet vi lever i under 2020 
så blev det bara en klubbmatch – borta mot 
Täby där vi kämpade väl.    

Övriga tävlingar
Beroende på att det inte var möjligt att ge-
nomföra tävlingar i början av säsongen blev 
det inte så många extra tävlingar förutom 
den sedvanliga tisdagstävlingen. Under 
säsongen kunde vi dock genomföra Senior 
Classic, en greensome PB med Lars Berg 
och Jan Collsiöö som vinnare.  
 Grattis till alla vinnare och även till alla 
som deltagit i årets olika tävlingar. 
 Vi i herrkommittén 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 träna 
i Ullna Indoors med våra tränare Stephen, 
Niklas och Andreas.
Har du idéer, önskemål inför kommande 
säsong hör av dig till herrkommittén. Vi är 
tacksamma för input och även nya krafter 
som vill hjälpa till framöver.

Tack för i år, vi ses 2021
Herrkommittén genom 

Thomas Carter den 14 oktober 2020

I skrivande stund är vi nu i snart i mitten 
av oktober. Solen skiner emellanåt från en 
klarblå himmel och emellanåt får vi en regn-
skur. Dvs. hösten är här med sina vackra 
färger. Snart är det väl dags för frostnätter-
na och så småningom mer begränsat spel.
 Men visst är det tur att vi har en så fin 
9-hålsbana detta år med den förkortade 
säsongen på 18-hålsbanan. Nu kan man inte 
annat än beundra de som på ett fantastiskt 
sätt skapat de nya greenerna och greenom-
rådena som redan ligger klara för att möta 
oss nästa säsong. Kommer att bli fantastiskt. 
 Golfsäsongen har varit verkligen bra 
trots den pandemi som vi upplever. Man 
kan inte annat säga än att det är tur att 
man spelar golf och har kunnat tillbringa så 
mycket tid utomhus och i trevligt sällskap. 
Visst är det härligt att vara medlem i Djurs-
holms Golfklubb. Som tidigare har sagts så 
är klubbkänslan viktig att vårda, det är allas 
ansvar. Golf ger mycket glädje med många 
möjligheter att träffa andra som tycker om 
denna sport. Tänker på alla härliga medlem-
mar man har fått möjlighet att spela med 
genom åren. Det är också livskvalitet.  
 Säsongen blev tävlingsmässigt lite 
annorlunda än tidigare år. Vi kunde inte 
börja med tävlingsverksamhet förrän i juli. 
Men innan dess genomförde vi spontan-
golf ett antal tisdagar. Var uppskattat av 
de som deltog. Det blev till slut en hel del 
tisdagstävlingar (sju stycken totalt varav 

Under våren stöttades banpersonal & 
tillträdande VD inför projektstart. Covid-19 
försökte sätta en del käppar i hjulen under 
planeringen, samt även precis inför start, 
men både entreprenören och banperso-
nalen lyckades lösa utmaningarna och 
projektet kom igång i slutet på juli.
 Om Covid-19 var emot oss inlednings-
vis så var vädret med oss under projektets 
gång. Detta innebar att allt kunde färdig-
ställas tidigare än förväntan med det 
resultat som alla kan beskåda. Det är väldigt 
roligt att se hur en vision och plan som 
jobbats fram under ett flertal år plötsligt är 

Bankommittén verklighet. Det blir ännu roligare när det 
skrivs om projektet i internationell fack-
press samt alla positiva samtal från många 
engagerade medlemmar. Tror vi alla ser 
mycket fram emot att få spela på vår ”nya” 
bana i maj.
 Under hösten har bankommittén även 
prioriterat och tagit fram en plan över vad 
som lämpligt förbättras under 2021 för att 
fortsätta vägen fram mot visionen. Detta 
kommer presenteras på höstmötet.
 Glädjande är också att banorna i år 
mått mycket bra trots det höga speltryck 
som varit hela året. Det lär fortsätta nästa år 
och med nya greener på 18-hålsbanan finns 
det behov av ett utökat skötselprogram. 
Precis som i år kommer banan vara stängd 

måndag, onsdag & fredag morgon för sköt-
sel. 
 Onsdag & fredag öppnar banan som 
förut kl. 07.00 men nytt för i år är att på 
måndagar införs ett utökat skötselfönster 
och banan kommer öppna kl 12.00. 
 Detta så att de nya greenerna får störs-
ta möjliga chans till långt liv.
 Slutligen kan jag säga att det är en stor 
glädje att få samarbeta med passionerade 
medlemmar i bankommittén som med stort 
engagemang driver på och stöttar banper-
sonal och övrig personal på vår golfklubb.
Ett första resultat på detta kommer vi få 
uppleva nästa år – men det kommer mera!

Tack för i år & vi ses på banan
/Fredrik Åhlberg ordf 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 SGF:s 
utvecklingsprogram Vision 50/50.

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

• Verka för såväl en aktiv och bred 
ungdoms- 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 
grundläggande idé och strategi, kunna 
tillhandahålla en golfanläggning av hög 
klass och ett klubbhus och organisation 
med god funktion.

PÅ AGENDAN 2021

• Klubbens organisation
- Kansliet bemannas av 4 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 
säsongsanställda. Reception och shop 
bemannas av 3-5 säsongsanställda 
tillsammans med fast personal.

• Ekonomi och medlemsantal
- Säkerställa en fortsatt god ekonomi. 

Vi höjer spelrättsavgiften med 3% 
och medlemsavgiften avses förbli 
oförändrad. 

- Medlemsantalet med spelrättighet 
beräknas i nivå med 2020. 1080 
fullvärdiga, 500 med begränsad spelrätt 
och 360 juniormedlemmar.

- Klubbens långsiktiga policy är att 
investeringarna skall ligga i nivå med de 
årliga avskrivningarna.    

• Banorna och träningsanläggningarna
- Göra våra banor visuellt attraktiva och 

utmanande för alla.
- Under våren byggs alla fairwaybunkrar 

om på 18-hålsbanan
- Uppgradera maskinparken och byta ut 

enligt plan.
- Kompletterande skogsvård och 

trädplanteringar. 
- Utöver vanliga skötselrutiner prioriteras 

puts och finish.
- Kontinuerligt se över samtliga håls 

säkerhet.
- Ombyggnation och utveckling av några 

tee områden 
- Arbeta aktivt med att informera och 

påverka medlemmar och gäster med 
vikten av att laga nedslagsmärken och 
återlägga uppslagen torv.

• Klubbhus, restaurang, shop och  
kringområden
- Fortsätta klubbhuskommitténs uppdrag 

med att ta fram en utvecklingsplan för 
DGK:indoor och klubbhuset 

- Arbeta med åtgärder som förbättrar 
säkerheten på och runt rangen.

- Aktivt stödja och utveckla 
restaurangverksamheten 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, 
Instagram, Facebook, nyhetsbrev, 
klubbtidningen och klubbens 
informationstavlor.

- Utvärdering och uppföljning av 
medlemsenkät.  

  
• Miljö och socialt engagemang

- Djursholms Golfklubbs miljöarbete 
bedrivs med utgångspunkt från 
miljöplanen och miljöpolicyn, som 
ursprungligen formulerades år 2003. 
Miljöarbetet ska kännetecknas av 
ständiga förbättringar där prioriterade 
områden är att minska energi- och 
drivmedelsförbrukningen, effektivisera 
mängden vatten som används på 
banorna samt i möjligaste mån begränsa 
användandet av kemiska preparat. 

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

Djursholms Golfklubb Verksamhetsplan för 2021

Vill du eller ditt företag vara med och bidra till utvecklingen av klubben och våra juniorer genom sponsor/företagspaket 

hör ni av er till Johanna Ericsson Klubbchef/VD för Djursholms Golfklubb. 

Epost: johanna.ericsson@dgk.nu 

Telefon: 070-841 42 28
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Valnämndens förslag till Höstmötet 2020

För år 2020 har Djursholms Golfklubbs
styrelse haft följande sammansättning:

Ordförande, Henrik Meldahl samt  
ledamöterna Claes Swedenstedt, Anna 
Wendt, Anna Nelson Orring, Caroline
Berg, Fredrik Åhlberg och Fredrik Rudberg.

I och med utgången av år 2020 utgår man-
datperioden för ordförande Henrik Meldahl
samt ledamöterna Claes Swedenstedt, Anna 
Nelson Orring och Fredrik Rudberg.
 
Revisorer för 2020 års verksamhet har varit 
Johnny Svenander (RSM) och revisorsup-
pleant har varit Robert Hasslund (RSM). 
Dessa omväljs som klubbens revisorer för 
kalenderåret 2021.
 

Valnämndens förslag
För verksamhetsåret 2021 föreslår valnämn-
den enigt
- att styrelsen utöver ordförande skall
 bestå av sex ledamöter.
- att ordförande för klubben tillika
 ordförande i styrelsen för kalenderåret
 2021 väljes Henrik Meldahl och att till
 ledamöter i styrelsen för kalenderåren
 2021 och 2022 omväljes Anna Nelson 

Orring och Fredrik Rudberg samt att för 
samma tidsperiod nyväljes Jonas Lind-
holm.

 
- att Johnny Svenander (RSM) och omväljes
 som klubbens revisorer för kalenderåret
 2021.
- att Robert Hasslund (RSM) omväljes till
 revisorssuppleant för kalenderåret 2021.
- Att Henrik Meldahl väljs som ombud till
 GDF-möte.

Samtliga av valnämndens 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 Djurs-
holms Golfklubb har rätt att vid höstmötet
lämna förslag på inval av ordförande och
ledamöterna i styrelsen och/eller val av
revisorer samt revisorssuppleanter.

Djursholm oktober 2020
Djursholms Golfklubbs Valnämnd 2020

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

Marika Brändström, Charlotte Levén

Anm: Mandattiden i valnämnden utgår
för Carl-Johan von Uexküll, Ulla Fredriksson
och Janne Sjödin.
Kvarstående ledamöter för 2021 är Marika 
Brändström och Charlotte Levén.

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 (information och diskussion)

Kallelse till Höstmöte i Djursholms Golfklubb 
för verksamhetsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Medlemmarna i Djursholms Golfklubb kallas härmed till
Ett digitalt Höstmöte torsdagen den 26 november 2020 kl 19.00. 

Anmälan till mötet kommer i ett separat utskick

 

Höstmöte 
Föredragningslista
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Kommentarer preliminär budget 2021

Den preliminära budgeten baseras på samma medlemsantal som 
2020 (1080 fullvärdiga medlemmar). Styrelsen föreslår en höjning av 
spelrättsavgiften med ca 3%, medlemsavgiften lämnas oförändrad. 
Vi skapar en ny kategori för medlemmar 22-26 år som möjliggör 
en lite lägre spelrättsavgift för den kategorin. Inträdesavgift och 
kapitalinsats är oförändrad.

Vi höjer greenfeeavgifterna 2021, vardag 990 kr och helg 1090 kr. 
Gäst till medlem rabatteras med 390 kr på vardagar och helger.

I Investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021 föreslås med  
fortsatt renovering av banan som följer den planerade 
masterplanen. 

Kostnaderna under personalbudget förändras pga ökat 
skötselbehov av banan. Inför sommaren kommer vi anställa en 
Marshall/starter. 

Kommentarer prognos resultatet 2020

Det prognosticerande resultat för 2020 beräknas uppgå till  
155 kkr, vilket är ett mycket tillfredställande resultat mot bakgrund 
av greenombyggnadsprojektet och Coronapandemin.

En viktig orsak till det goda resultatet är utvecklingen på 
greenfeesidan. En klar Coronaeffekt. Gentemot budget har 
greenfeeintäkten mer än fördubblats eller med c:a 1 500 kkr. Även 
drivingrange visar en positiv intäktsutveckling. På intäktssidan i 
övrigt bör nämnas att klubben har tagit in fler medlemmar som 
betalt inträdesavgifter, utan att antalet medlemmar har ökat. Alltså 
en högre medlemsomsättning än budgeterat. 

Greenombyggnaden på 18-håls banan har även påverkat 
kostnadssidan. Några fler poster än i budget har belastat 
kostnaderna i stället för att vara en del av investeringsutgifterna. 
(Ban- och fastighetskostnader). Effekten av verksamheten har då 
medfört en möjlighet till att öka avskrivningarna på banan, för att 
täcka ännu ej avskrivna kostnader från förra greenombyggnaden.

2020 var det första året som shopen har drivits i egen regi. Mot 
bakgrund av verksamhetens uppstart särredovisas den inte, utan 
direkta kostnader finns under övriga kostnader, medan direkta 
intäkter ses under övriga intäkter. Kassamässigt finns även en effekt 
av viss lageruppbyggnad

Förslag till årsavgifter 
för verksamhetsåret 20210101-20211231   
  
  Årsavg
        DGK KGAB Tot 2019

Årsavgifter        

Senior 27 +  1 200 7 650 8 850 8 625 

Senior 22 -26 år 1 200 5 600 6 800 

Junior 1 200 2 330 3 530 3 460

Yngre junior 1 200 1 680 2 880 2 785

Vardagsmedlem 1 200 5 100 6 300 6 020

Vardagsmedlem/ 9 hål lörd/sön 1 200 6 050 7 250 6 905

Medlem 9 hålsbanan 1 200 3 750 4 950 4 740

Medlem utan spelrätt 1 200  1 200 1 200

Köavgift senior och junior /årsavgift 200  200 200

Skåpavgifter      

Omklädningsrum   250 250 250

Skåp i vagnhall, överskåp   450 450 350

Skåp i vagnhall, underskåp   750 750 650

Elvagnplats   1 200 1 200 1 100

Övriga avgifter      

Inträdesavgift senior  21 000  21 000 

Inträdesavgift junior 5 000  5 000 

Kapitalinsats 19 000  19 000 

Förseningsavgift Djursholms GK 150   

Förseningsavgift Källgärdet Golf AB 350   

Hyrbil medlem  220   

Hyrbil ej medlem  420   

Greenfeeavgifter 2021    

Avgift per rond 18 hålsbanan 9 hålsbanan
 Sen Jun Sen Jun

Vardagar 990 450 300 150

Vardag spel med aktiv medlem 600 300 200 100

Helg/Helgdag 1 090 500 400 200

Helg/helgdag spel med aktiv medlem 700 350 300 150
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Information angående betalning av medlems- och spelavgifter 2021.
1 Fakturan på medlemsavgiften mailas ut dagarna efter höstmötet med förfallodatum 30 december 2020.

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 26 februari 2021.

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.

7 Observera att det fr o m i år är olika bankgironummer för medlemsavgift respektive spelavgift.

Åldersfördelning 

Genomsnittsåldern för klubbens medlemmar är 48,7 år med nedan 
angiven åldersfördelning:    
  

 Ålder Antal  %

 under 21 år 429 15

 22 - 30 286 10

 31 - 40 160 6

 41 - 50 431 15

 51 - 60 548 20

 61 - 70 421 15

 71 - 80 432 15

 81 och äldre 108 4

  2 815 100

Investeringsbudget verksamhetsåret 2021

Antalet medlemmar av olika kategorier framgår av nedanstående:   
  

Medlemskategori 9/17 9/18 9/19 9/20

Hedersledamot/kallade 7 6 6 5

Seniorer 1 078 1 085 1 098 1 022

Diplomatkvot 0 0 1 1

Juniorer 352 368 363 362

Vardagsmedlemmar 99 91 102 125

Medlemmar 9-hålsbanan 286 302 321 380

Vardags samt lö/sö 57 72 73 75

 Medlemmar m spelrätt 1 879 1 924 1 964 1 969

 Medlemmar u spelrätt 860 855 859 845

 Totalt antal medlemmar 2 739 2 779 2 823 2 814

Medlemsstatistik

!Betala i tid för att 
slippa förseningsavgift

Medlemsavgiften senast 30 december 2020 
Spelavgiften senast 26 februari 2021

Rubrik   Kostnad 

Bananläggning Fairwaybunkrar N&V 1 300 000 kr

 Ombyggnation tee:s 250 000 kr

 Planteringar 200 000 kr 

  1 750 000 kr

Maskiner Arbetsfordon 1 000 000 kr

 Ruffklippare

 Lastare

 Golfbilar 500 000 kr

  1 500 000 kr

Övrigt Omklädningsrum maskinhall 750 000 kr

 Klubbhus ink restaurang 600 000 kr

 Ommålning av maskinhall 350 000 kr

   1 700 000 kr

Totalt   4 950 000 kr
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Prognos resultaträkning för Djursholms GK,
Källgärdet Golf AB och Koncernen 200101 - 201231 (kkr)  
 
  Prognos 2020 Prognos 2020 Prognos 2020 Budget 2020
INTÄKTER DGK KGAB   KONCERN KONCERN
       
Medlemsavgifter 3 415 10 145 13 560 14 031
Kö-/Förseningsavgifter/Admin 320 7 327 208
Skåpavgifter - 232 232 259
Inträdesavgifter 1 514 - 1 514 1 195
 Summa medlemsavg 5 249 10 384 15 633 15 639
       
Greenfee - 3 700 3 700 1 529
Företagsgolf - - - 50
 Summa gästavgifter - 3 700 3 700 1579
      
 
Hyror bostadshus 141 - 141 141
Reklam/Annonser - 100 100 160
Hyror KGAB 4 850 - - 0
Kommittéintäkter 1 764 - 1 764 1 360
Driving range - 750 750 341
Övriga intäkter 764 1 700 1 800 166
 Summa övr intäkter 7 519 2 550 4 555 3919
Summa intäkter 12 768 16 634 23 888 21 192
      
 
  Prognos 2020 Prognos 2020 Prognos 2020 Budget 2020
KOSTNADER DGK KGAB   KONCERN KONCERN
 
Personalkostnader 2 334 6 091 8 425 8 414
Bankostnader 253 1 775 2 028 1 579
Maskinkostnader 50 830 880 679
Fastighetskostnader 1 633 713 2 346 1 638
Kontorskostnader 591 286 877 739
Hyror arrenden 519 4 850 519 518
Avgift SGF/SGDF 372 117 489 479
Kommittékostnader 1 150 - 1 150 988
Övriga kostnader 292 1 891 1 519 1 664
Summa kostnader 7 194 16 553 18 233 16 697
Resultat före avskr, skatter o 
finans poster 5 574 81 5 655 4 494  
    
Avskrivningar -5 450 - -5 450  -4 521
Resultat före finans poster o skatt 124 81 205 -27 

Finansiella poster -46 - -46 -40  
Skatt - 4 4 0 
Årets Resultat 78 77 155 -67
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Preliminär budget 2021 för:
Djursholms GK, Källgärdet Golf AB och Koncernen (kkr) 

INTÄKTER Budget 2021 Budget 2021 Budget 2021 Budget 2020
  DGK KGAB KONCERN KONCERN
      
 
Medlemsavgifter 3 354 11 285 14 639 14 031
Kö-/Förseningsavgifter/Admin 240 10 250 208
Skåpavgifter - 260 260 259
Inträdesavgifter 1 680 - 1 680 1 195 
Summa medlemsavgifter 5 274 11 555 16 829 15 639
      
 
Greenfee - 2 680 2 680 1 529
Företagsgolf - 100 100 50
 Summa gästavgifter - 2 780 2 780 1579  
    
Hyror bostadshus 144 - 144 141
Reklam/Annonser - 200 200 160
Hyror KGAB 4 930 - - 0 
Kommittéintäkter 1 440 - 1 440 1 360
Driving range - 570 570 341
Övriga intäkter 759 2 650 2 809 166
Summa övr intäkter 7 273 3 420 5 163 3919  
 Summa intäkter 12 547 17 755 24 772 21 192
       
 KOSTNADER DGK KGAB KONCERN KONCERN
      
Personalkostnader 3 035 6 737 9 772 8 414
Bankostnader 90 1 680 1 770 1 579
Maskinkostnader 53 639 692 679
Fastighetskostnader 1 520 214 1 734 1 638
Kontorskostnader 480 252 732 739
Hyror/Arrenden 580 4 930 580 518
Avgifter SGF/SGDF 380 109 489 479
Kommittékostnader 1 088 - 1 088 988
Övriga kostnader 496 2 899 2 795 1 664
Summa kostnader 7 722 17 460 19 652 16 697
Resultat före avskr, skatter o 
finans poster 4 825 295 5 120 4 494 
 
Avskrivningar -5 000  - -5 000 -4 521
Resultat före finans poster o skatt -175  295 120 -27

Finansiella poster -100 - 100 -40
Skatt    0
Årets Resultat -275  295 20 -67
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Året 2020 kommer gå till historien som det 
år då banan var fantastisk bra och säsongen 
väldigt kort på 18-hålsbanan och ett av de 
svagaste ur tävlingssynpunkt. Det började 
med alla begränsningar som följde på 
Covid-19, och då vi fick börja tävla var det 
snart dags att stänga 18-hålsbanan för en 
välbehövlig ombyggnad. Detta till trots 

Tävlings- och 
handicapkommittén

genomförde vi samtliga KM, våra populära 
foursome-tävlingar (Två generationer och 
Äkta makar), sommar- & höstslaget, Vår 
Hickory-tävling och succén Mulligans final-
scramble. Totalt var det över 400 deltagare i 
våra THK-tävlingar. Resultaten finner i resul-
tatbörsen sist i kuriren. 
 Det nya handikappsystemet har lyckats 
förbrylla och förvåna många spelare, och 
telefonen och mailen gick varma i början på 
säsongen, men nu verkar de flesta problem-
en vara lösta.
 Som ni säkert vet är det er hemma-

klubb som administrerar er HCP (om ni är 
medlemmar i fler klubbar), är denna klubb 
utomlands är det inte säkert att ni uppda-
teras i det svenska GIT-systemet varför ni 
antingen själv registrerar era utländska ron-
der i golf.se eller be er utländska klubb om 
ett HCP-bevis så kan vi justera er HCP i det 
Svenska GIT-systemet, tack.
 Avslutningsvis vill jag tacka alla i THK 
och deltagare i våra tävlingar för ett efter 
omständigheterna fantastiskt 2020.

Väl mött 2021 (på nya banan) 
Michael Kurpatow 

Hål- & banvärdar 

Som ni alla vet har/ska ha vi hålvärdar på 
samtliga hål. Deras uppgift är att vara 
banpersonalen behjälplig i att hålla snyggt 
på våra hål, höst och vår är det huvudsaklig-
en att kratta/blåsa löv plocka kvistar m.m. 
och under säsongen att hålla tee snygga, 
laga nerslagsmärken samt hålla utkik efter 
eventuella skador som naturen skapar. 
Samtliga hålvärdar får sitt namn på informa-
tionstavlan vid ”sitt” hål. I skrivande stund 
har vi en vakans på femte hålet på 9-håls-
banan.
 Banvärdarna, ska vara behjälpliga un-
der spelet, dels som starter men även ute på 
banan för att se till att regler och etiketten 
efterföljs. I år har det varit extra viktigt på 
9-hålsbanan där belastningen varit extremt 
hög med stor skillnad i HCP och många 
greenfee-spelare. Vi har även haft mycket 
tjuvspel och skadegörelse på 9-hålsbanan, 
men efter en stor insats av både banvärdar 
och klubbhuspersonal minskade såväl tjuv-
spel som skadegörelse.
 Jag vill här passa på att tacka samtliga 
hål- och banvärdar för en föredömlig insats.
Med ert jobb säkrar vi att det är golf, på en 
bra bana, vi spelar, tack!
  Vi ses på nya Banan, tjing

Michael Kurpatow

Sportchefen har ordet

Rollen som sportchef på Djursholms 
Golfklubb är inspirerande, variationsrik och 
spännande, allt detta i en idrottslig och 
historisk golfmiljö. 
 Variationen ligger i att få vara med 
och utveckla idrottsverksamheten från ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv samti-
digt som att dagligen få vara med ute på 
övningsområdet och coacha. 
 Vi utlovar en av Sveriges mest kvalita-
tiva juniorprogram i golf och det innebär att 
vi på DGK arbetar hårt inom några områ-
den. Främst så försöker vi skapa fler spelför-
bättrande, sociala och roliga aktiviteter där 
gemenskap är kärnan i upplägget, exempel-
vis kick-off scramble på våren, tjejgolf med 
middag på fredagar samt nattgolf under 
en sen sommarlovskväll. Fortsättningsvis 
så är våra träningsgrupper en central del av 
verksamheten. Allt fler grupper tillämpar 
året-runt-principen där golf absolut kan 
betraktas som en förstahandsidrott. Här 
tackar jag mina duktiga kollegor Stephen, 
Niklas och Jenny samt assisterande tränare 
från elitlaget såsom Gustaf, Mattias och Erik 
som ansvarar, tränar och leder våra juniorer. 
Kvalitativa träningsområden, kompetent 
instruktion och genomtänkta grupper är 
viktiga ingredienser.  
 På DGK ska det finnas möjlighet att 
utveckla sin golf för att nå de högsta 
proffstourerna i världen men det ska också 
finnas utrymme att bara utöva sin favorit-
hobby tillsammans med familj och vänner.  
 Vår medlem, förebild och juniorspon-
sor Henrik Norlander är ett fint exempel på 
både en framgångssaga och en DGK tillvaro 
med familj och vänner.
 Sportchef innebär också att utveckla 

hela instruktionsverksamheten, inte bara 
för juniorer. Under 2020 har vi DGK instruk-
törer lagt upp tillgängliga lektionstider på 
bokadirekt, vi har erbjudit medlemsträning 
två dagar i veckan under hösten. Kvälls-
kurserna ökade i antal, framförallt under 
våren. Golflektionerna har förhoppningsvis 
givit mervärde i form av mätbar data från 
våra TrackMan radar. Under 2021 ska vi 
arbeta fram ett kursprogram där kvälls- och 
helgutbudet kan utvecklas ytterligare. Vi 
tränare finns här på golfklubben för er skull 
och det är väldigt tillfredsställande när ni 
lyckas att nå era mål med golfen med hjälp 
av lektioner och kurser. Ni medlemmar 
förtjänar ett bra lektions- och kursutbud 
så tveka inte att höra av er till mig vid syn-
punkter och idéer!
 Jag vill passa på att tacka er medlem-
mar för den förståelse och stöttning som ni 
har visat åt våra juniorer, framförallt under 
höstterminen då träningsområdena krymp-
te i och med ombyggnationen. Många av er 
är nyfikna, stolta och uppmuntrande över 
vår juniorverksamhet och det är vi glada för. 
Vi har många exempel på tre generationer 
som är med på antingen juniorträning, 
seniorkurser eller lektioner.  Vi uppmuntrar 
familjer att spela med varandra, ett exem-
pel på detta är fadder rundor i samband 
med Golfskolan. Framtiden ser ljus ut med 
tanke på det intresse som visar sig un-
der aktiviteter, träningar och läger bland 
de allra yngsta. Vad kostar då allt detta? 
Faktum är att juniorkommittén strävar efter 
att gå runt så mycket som möjligt på egen 
hand genom tränings- och lägerintäkter, ju-
niorsponsorer, LOK bidrag m.m. Vi är väldigt 
tacksamma för den stöttning som golfklub-
ben ger oss samtidigt som vi prioriterar 
aktiviteter och satsningar med omsorg. 
Som sagt, vår progression ska vara genom-

tänkt, långsiktig och kvalitativ där all in   - 
vest ering kommer att visa sig värdefull. Lite 
samma känsla som kring vår nya, fina golf-
bana som vi får ta del av i vår. En bana som 
verkligen enar alla oss medlemmar oavsett 
ålder, ambition och hcp. 

Andreas Högberg Piik, 
Sportchef (andreas.hp@dgk.nu)
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www.mulligans.se
info@mulligans.se

08-755 53 77

Restaurangen

Bäste medlem,
För drygt ett år sedan slog upp vi upp por-
tarna till Mulligans. Spänningen var stor 
och ovissheten om hur det skulle gå ännu 
större. Sen kom Corona och 18 håls banan 
som stängde igen, men trots detta blickar 
vi tillbaka på vårt första år och är både tack-
samma och nöjda.
  Tacksamma för att vädret varit med 
oss, banan som öppnade tidigt och fram-
förallt för det stöd och positiva gensvar 
vi fått av er medlemmar. Att jobba här är 
som att varje dag få umgås med sina bästa 
kompisar.
  Nöjda då vår ambition varit att skapa 
en varm, ombonad och personlig miljö där 
alla ska känna sig hemma verkar ha fått 
gensvar i alla generationer och man märker 
av en riktigt härlig stämning, inte minst 
bland våra fyrbenta vänner.
  Under året har vi dessutom satsat på 
temakvällar som varit en succé och mycket 
uppskattade. Bla har vi haft julbord, whis-
key och vinprovningar, aftnar med Moules 

Frites, BBQ, Sushi och Paella och missa inte 
skaldjursaftonen den 27 november!
  Krögargolfen som var sista tävlingen 
för säsongen var också den tävling som 
hade fl est deltagare i ett härligt samarbete 
med våra underbara juniorer, klubben och 
leverantörer. På varje hål hade vi något 
sorts aktivitet eller tävling och dagen avslu-
tades med en mustig gryta och prisutdel-
ning.
  Även om golfsäsongen gått i dvala har 
vi öppet mån-fre 8:00-16:00 med lunch 
mellan 11:00-14:00. Ta ditt morgonmöte 
här eller kom in på en kaff e och bulle efter 
promenaden och njut framför brasan.
  För er som vill ha fest, mottagning 
eller minnesstund tar vi emot drygt 
100 gäster och kan lova ett riktigt lyckat 
arrangemang.
  Vill avsluta med att framföra ett tack 
inte bara till er medlemmar men även till 
våra underbara kollegor som varit med oss 
första säsongen: 

Tack - Erica, Amanda, Johan, Shaek, 

Hugo, John, Simon, Christina, Kyle, August, 
Daniel, Emelie, Kabir, Astrid, Lisa, Andreas, 
Agnes, Fehti, Niclas, Stefan, Suchada, 
Andreas, Alexander, Maud, Paulina, Martin 
och Zoe mfl .
  Vi ser fram emot nästa säsong och har 
du önskemål eller idéer är det bara att kon-
takta oss!
Varma hälsningar
Felix och Victor med personal 
Ps. glöm ej att gilla oss på instagram och 
facebook
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Juniorkommittén träning för de lite äldre juniorer som står i 
kö men som vill börja med golf redan nu. 
Utomhussäsongen avslutades den 11 okto-
ber med den klassiska drabbningen Juniorer 
vs. Seniorer - vi önskar juniorerna bättre 
lycka nästa år ;-) 
 Höst- och vinterträningen drar igång 
inom kort och vi kommer ha fysträning i 
Vasa skolan och teknikträning i Ullna Indoor.  
Vi har drygt 80 juniorer i 8 träningsgrup-
per som fortsätter träna golf även under 
vintermånaderna. Vi vill att man som junior 
skall kunna ha golf som sin första sport och 
det är därför viktigt att kunna erbjuda hög-
kvalitativ golfträning året runt. Under året 
har vi på proffstourerna sett hur viktigt det 
är med fysträning och att kunna slå bollen 
långt. Som ett led i att uppmuntra våra ung-
domar att träna på att slå längre har vi som 
ambition att under säsongen 2021 arrang-
era Djursholm Long Driving Championship. 
Vi återkommer med mer information kring 
detta under våren!
 Under året har våra juniorer tyvärr 
tävlat mindre än tidigare år. En del av 
förklaringen ligger i att tävlingssäsongen 
kom igång senare än vanligt på grund 
av Coronapandemin. Men även om vi tar 
hänsyn till detta så har det i år spelats färre 
antal tävlingsvarv. Som vi har skrivit om 
tidigare så är ett av våra mål att juniorerna 
skall tävla mer. Statistiken visar att ungdo-
mar som under juniortiden tävlar i golf och 
når ett lägre hcp har väsentligt större chans 
att fortsätta med golf i vuxen ålder. Kom 
ihåg att man inte alls behöver vara särskilt 
duktig för att börja tävla. Det fina med vår 
sport är att alla kan vara med och tävla på 
lika villkor oavsett färdighet, ålder, ambi-
tion, etc och SGDF arrangerar varje år runt 
70 juniortävlingar för alla spelarkategorier; 
från nybörjare till elit. För att våra juniorer 
skall få möjlighet att vänja sig vid att tävla 
i hemmamiljö så har vi som ambition att 
även nästa år arrangera två SGDF-tävlingar 
på DGK, en på våren och en på hösten. Vi 
kommer löpande under nästa säsong att 
informera om vilka tävlingsmöjligheter som 
erbjuds. Har ni frågor eller funderingar kring 
detta så tveka inte att kontakta någon av 
våra tränare.
 Vi har under en period, runt om i lan-
det, sett en tydlig trend bland barn och 
ungdomar med minskat intresse för att 
spela golf. Allt fler väljer bort golfen till för-
mån för andra sporter (även om just denna 
sommar varit ett undantag). På DGK kan vi 

dock vara tacksamma över att intresset för 
vår ungdomsverksamhet ökar. År 2015 hade 
vi 350 juniorer som stod i kö för att komma 
med i klubben. Idag är den siffran 520 vilket 
är en ökning med nästan 50%. Tyvärr har vi 
dock ett problem med könsfördelningen. 
Även om vi har många flickor som börjar 
spela golf så slutar de ofta när de kommer 
upp i 16–18 årsåldern. Utav klubbens 205 
aktiva juniorer över 15 år så är bara drygt 
20% tjejer. Detta är någonting som vi vill 
ändra på och på längre sikt måste vårt mål 
vara att ha hälften flickor och hälften pojkar 
i juniorverksamheten. Mot bakgrund av 
detta kommer vi nästa år att lägga extra 
resurser på våra flickjuniorer. Vi hoppas 
snart kunna presentera några spännande 
aktiviteter särskilt riktade till tjejer och vi 
tittar även på samarbeten med våra grann-
klubbar som har samma utmaning. 
 Jag vill passa på att gratulera Mathilda 
Orring som vann Teen Tour-finalen på 
Ekerum. Mathilda vann inte bara sin ålders-
klass (flickor 13–16 år) utan även klassen 
för flickor upp till 21 år samt Order of Merit 
2020. Jag vill också gratulera Wilhelm Berg 
von Linde som vann både Herr-KM och 
Junior-KM för Pojkar. Tyvärr spelades inte 
Junior-KM för Flickor i år, vi hoppas vi kan 
locka flera av våra flickjuniorer att ställa upp 
nästa år! 
 Till sist vill jag tacka alla er föräldrar 
som, oaktat väder och tid på dygnet, ställt 
upp som grillmästare, chaufförer, forecad-
dies, logistikansvariga, starters, lagledare, 
inköpare, tävlingsledare, receptionister, sco-
reinmatare, etc. Juniorverksamheten är helt 
beroende av era ”frivilliga” insatser!

Juniorkommittén genom
Richard Silén

Utomhussäsongens sista aktiviteter har nyss 
avslutats och vi kan sammanfatta ytterligare 
en fin säsong med över 200 barn och ung-
domar som tränat och tävlat inom ramen 
för klubbens juniorverksamhet. Ett stort 
tack riktas till vårt tränarteam bestående av 
Andreas Högberg-Piik, Stephen Law, Niklas 
Bruzelius och Jenny Hagman, med stöd av 
bl.a. Mathias Bohlin, Gustaf Kocken och Erik 
Jonasson, för era insatser under året. 
 Trots de begränsningar som Corona-
pan  demin har medfört så har vi genomfört 
ett gediget program och vi har lyckats 
fullfölja i stort sett alla aktiviteter som vi 
planerade inför säsongen. En av höjdpunkt-
erna var Stockholms Golfförbunds (SGDF) 
Mini Tour-tävling som vi arrangerade den 
7 juni. Tävlingen blev väldigt lyckad och vi 
fick återigen mycket beröm från förbundet, 
mycket tack vare våra föräldraledare. Totalt 
välkomnade vi 60 spelare från klubbar runt 
om i Stockholm, inklusive 21 juniorer från 
DGK. Vårt årliga träningsläger i Kristianstad 
kunde tyvärr inte genomföras men vi fick till 
stånd ett fullgott alternativ med ett daglä-
ger i Stockholm. DGK-touren, som spelades 
under sju fredagar, satte rekord i antal del-
tagare och vanns till slut av Lukas Tolleryd. 
Vi har spelat klubbmatcher mot Kungl. 
Drottningholms GK (vinst) och Stockholms 
GK (förlust). George Deverell’s Vandringspris 
vanns av Carl-Fredrik Levén och nattgolfen 
blev som vanligt en succé. Nytt för i år är 
vår köträning där vi erbjuder organiserad 

STÖDER KLUBBENS 
KNATTE- JUNIOR- OCH 

TÄVLINGSVERKSAMHET

CITATET

Om du inte kan 
vinna genom att 
spela bättre än 
din motståndare 
- spela smartare!

Ben Hogan
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Mathilda Orring vann order of merit i Sverige för 
tjejer.

Djursholms Golfklubbs JSM lag 2020.
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Under 2020 lyckades Mathilda Orring 16 
år, med den stora bedriften att både vinna 
Teen Cup (SM) för flickor upp till 16 år och 
hela Teen Tour Elit (upp till 21 år). Teen Tour 
Elit är arrangerad av Svenska Golfförbundet 
och innehåller sex deltävlingar samt en final 
där deltagarna är upp till 21 år. Mathilda 
avancerade genom en 2:a plats i sista 
omgången (72,75,68) följt av en seger i fina-
len på Ekerum (69,71,74). Stort grattis till en 
väl genomförd golfsäsong Mathilda!

Årets JSM för klubblag omgång 1 spelades 
på hemmaplan i slutet av Juni där vårt lag 
placerade sig på den övre halvan i slagspels-
kvalet. Därefter ställdes vi mot Österåker 
i en avgörande match för vidare avance-
mang. Efter stor spänning knep vi en 3-2 
seger i matcher. I omgång 2 lyckades vi 

tyvärr inte placera oss topp-2  i den pool 
med fyra lag som mötte varandra på 
Österåkers GK. Vi placerade oss bakom 
Gävle, Lidingö och Wermdö efter jämna och 
tuffa matcher. JSM laget tränar hårt inför 
2021 för att lyckas nå Sverigefinal/omgång 3.
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Efter två intensiva månader är den anrika 
golfklubben nu redo att möta framtiden.
 Ett fyra och ett halvt hektar stort 
område har fått nytt gräs. 18 nya greener, 
fyra tees och 23 bunkrar har skapats. Allt 
detta har gjorts under ett tio veckors inten-
sivt arbete.
 Den danske arkitekten Caspar Bay 
Grauballe har skapat en klassisk design i 
en modern tappning. Caspar som tidigare 
vunnit stor respekt ute i golfvärlden efter att 
bland annat ha skapat Trump International 
och Golf Links i Skottland. I Sverige har han 
för arkitektfirman Hawtree Ltd. ansvarat för 
projekt som Vallda G&CC och Elisefarm GC.
 Konstruktion och shaping har utförts 
av David Nelson och hans team från 
Greenmakers by Nelson & Vecchio, firman 
som tidigare konstruerat mästerverk såsom 
The Scandinavian i Danmark och Pärnu Bay i 
Estland.

Caspar Bay Grauballe, Golf Course 
Architecture by Caspar
”1920- och 30-talen var en gyllene epok 
inom golfen. Under hela min karriär som 
arkitekt av golfbanor har jag fått inspiration 
av de bästa golfbanorna som byggdes under 
den tiden. Det känns fantastiskt att här i 
Djursholm få möjligheten att utveckla en 
golfbana på en plats från den tiden och med 
en så stark tradition.”
 ”Den nya banan i Djursholm blir faktiskt 
ännu bättre än vad jag kunde se framför mig 
när jag presenterade detaljplanen.”
”Det tråkigaste jag vet är en platt green med 
en enda semiruff runt den. Jag vill spela en 
golfbana där man får slå flera olika typer av 
wedgeslag för att på smartaste sätt komma 
nära flaggan. När jag nu ser Djursholms nya 
greenområden känns det som att vi har 
lyckats. På flera hål passar de numera också 
visuellt bättre i landskapet och med klub-
bens historia.”
 ”Golfbanedesign handlar om om vad 
som är lätt eller svårt. Den längsta banan 
med de största hindren behöver inte vara 
den bästa. För mig är det viktigare att göra 
en bana rättvis. En golfbana får gärna vara 
svår. Den får också vara lätt. Eller något 
däremellan. Huvudsaken är att den är rättvis 
och passar alla kategorier av spelare. Det är 
arkitektens uppgift att hitta den lösningen.”
Även bunkerstilen är klassisk. Caspar jäm-
för den med exempelvis Båstad GK:s gamla 

Jonas Håkansson banchef, Caspar Grauballe arkitekt, David Nelson Nelson & Vecchio och Johanna Ericsson  
- klubbchef.

bana, byggd under samma tidsperiod som 
Djursholm men nyligen uppgraderad.   
”Bunkrarna är relativt små och inte heller för 
många. Jag tycker att de passar här, att de 
hänger bra ihop med omgivningarna och 
hur de ligger i landskapet. Det är tajt kring 
vissa hål. Det är nära till berg och vackra, 
mäktiga träd. Bunkrarna ger miljön ett 
väldigt attraktivt utseende. De syns också 
tydligare från tee när de bakre bunkerkan-
terna höjts och sanden kan hållas kvar uppe 
vid kanterna.”
 ”Banans sträckning är riktigt bra, den 
är varierad och utlagd i miljöer av olika 
karaktärer, det ger en rytm till spelet. Själva 
sträckningen finns det inget skäl att förän-
dra. Men med en mer gemensam stil på 
green- och bunkerområden skapar vi en 
bättre helhetskänsla. Ett antal nyplanterade 
träd betyder ytterligare ett lyft. Många av 
banans träd är fantastiskt vackra och är ett 
signum för banan.”
 
David Nelson, Greenmakers by Nelson & 
Vecchio
Hur viktig är shapern och hans team i jäm-
förelse med arkitekten?
”Samarbetet mellan oss är centralt för varje 
projekt. Att få jobba med de bästa arkitek-
terna som Caspar Bay Grauballe är naturligt-
vis en förutsättning för att få ett lyckat 
resultat. Men en riktigt bra golfbana byggs 
inte i ett kontor, den skapas på sin plats. Att 
upptäcka oväntade problem ute i naturen, 
att kompromissa och hitta nya smarta 
designlösningar är en del av jobbet”
 ”Konstnärer gör en skiss av vad de vill 
försöka måla, sedan skapas det som blir 
resultatet. Här ute på golfbanan har vi en 
gigantisk målarduk att skapa konst på. Vi 

jobbar hårt i våra maskiner men måste också 
ha kreativitet.”
Vad var ditt första intryck av Djursholms bana?
”Jag såg naturligtvis möjligheterna. It’s a 
great peace of land. Det känns att klubben är 
anrik, att medlemmarna är intresserade, och 
här finns många fina golfhål. Jag tycker att 
banan bäst beskrivs som en riktigt välskött 
parkbana. Träden har fått växa sig mogna i 
många år och många har blivit riktigt vackra. 
 Jag förstår att Caspar vill värna om 
traditionen, ursprunget och igenkännedo-
men. Därför ändras ju inte bansträckningen. 
Däremot tycker jag att greenområdena 
behöver den uppgradering som görs just nu. 
Bunkrarna kommer att få en bättre kvalitet, 
placeras strategiskt smartare och bli mer 
synliga och formmässigt vackrare.”
Senast arbetade du med Caspar Grauballe på 
Simon’s Golf Club. Kommer bunkerstilen att 
vara den samma här?
”Nja, det danska landskapet är öppnare och 
bunkrarna på Simon’s är därför något större 
än vad de kommer att bli här. Djursholm 
är en tajt bana, bunkrarna ska inte vara för 
stora. Däremot blir de mer synliga än tidig-
are tack vare att de bakre kanterna höjs och 
att bunkerlinern Capillary Concrete kommer 
att användas. Sanden kommer på ett bättre 
sätt att ligga kvar högre upp i bunkern.
Föredrar du en re-design som denna, eller 
drömmer du om ett helt nytt projekt, från ett 
orört markområde till en komplett anläggning?
”Just nu gillar jag att renovera. Det är kul 
med förändringar på befintliga banor. När 
många slår bollen allt längre kan vi hjälpa till 
och försvara greenerna och göra spelet kring 
dem roligare och mer stimulerande, både för 
eliten och medlemmen som spelar här varje 
dag.”

Entreprenören David Nelson från Nelson & Vecchio och arkitekt Caspar Grauballe berättar om 
ombyggnationen på Djursholms Golfklubb
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Hej,
2020 års säsong är slut och jag skulle säga 
att detta har varit ett extremt år på många 
sätt. Ingen kunde väl tro att detta skulle 
bli året då golfbanorna i Sverige skulle slå 
alla rekord med antalet spelade ronder 
och nyttjade anläggningar. För vår del på 
Djursholms Golfklubb har vi nog dessutom 
slagit rekord i golfbanerenovering. 
 Vilken uppgradering av vår 18-hålsba-
na vi har fått! Det har varit privilegium att 
få vara med och leda detta projekt och det 
känns lite overkligt att detta stora arbete 
har blivit utfört på 10 veckor. 27 juli togs 
första grävtaget nere vid 7ans green och 
den 2 oktober rullades den sista gräsrullen 
ut i greenområdet runt 18e green. Ett totalt 
arbetsområde på 4,5 hektar har formats om 
och rullats med gräs under dessa veckor. 
Det varma vädret under september fick det 
nya gräset att växa med en väldig fart och 
då de nya områdena kräver handklippning 
har det fordrats stora insatser för att hålla 
efter ytorna – Ett stort tack till alla banar-
betare som kämpat med allt handarbete! Vi 
vill också rikta ett stort tack till er medlem-
mar som ställt upp med gräsklippning, utan 
er hade det varit svårt att hinna med!
Det är fantastiskt roligt att möta alla reak-
tioner på hur det nya tagit form – vissa 
tycker det ser ut att bli svårare och andra 
att det ser ut att bli lättare.. men med en 
sak gemensamt – Att resultatet blir väldigt 
bra! Jag kan bara instämma på att det blivit 
väldigt bra och vi på banan ser fram emot 
att under kommande vår, jobba hårt med 
att få ytorna redo för spel så fort underlaget 
tillåter. Men även om allting ser grönt, fint 
och klart ut så är det viktigt att inte stressa 
fram ytor som inte är redo, utan tänka lång-
siktigt och att vår investering ska hålla över 
tid. Vi har haft en väldigt gynnsam väderlek 
för både byggnation och gräsrullning och 
nu håller vi tummarna för att vädret är med 
oss genom vintern och in i våren så att vi 
kan komma igång med spel tidigt! Vi siktar 
fortfarande på den 15 maj och känner att 
det finns hopp för detta.
 9-hålsbanan har verkligen fått känna av 
det stora speltyck som genomsyrat Sverige 
och det har märkts inte minst på gräset 
som nu äntligen får vila upp sig och samla 
krafter inför övervintringen. Men jag tycker 
ändå att banan har presterat bra och det är 

Banchefen har ordet

Nuförtiden sker allting via ”mail” men jag är 
för gammalmodig för det och vill visa min 
oerhörda uppskattning genom att skriva 
och uttrycka min enorma tacksamhet. 
Den vill jag ge till ordföranden, styrelsen, 
arbetskollegor och alla medlemmar för den 
oförglömliga uppvaktning jag fick på min 
90-årsdag. 
 65 år av dem i Djursholms Golfklubbs 
tjänst. Med andra ord, ett långt och lyckligt 
liv bland DGK:s golfspelare efter första 
besöket sommaren 1955 (och anställning 
året efter). Om jag kunde leva ett liv till 
skulle jag inte ändra på någonting. 

Jåshans spalt

 Ännu en gång stort tack för en otrolig 
hyllning, alla blommor, presenter och vackra 
ord. En av de lyckligaste dagarna i hela mitt 
liv.

Tillgivne Jåschan 

kul att fler fått upptäcka vår fina 9-hålsbana.
 Tyvärr har vi inte bara sett mer spel på 
banan utan även en stor ökning i vårdslösh-
et och sabotage. Vi preparerar banan med 
omsorg för att ge er en så bra spelupplev-
else som möjligt och det är väldigt tråkigt 
att på morgonen möta en green med upp-
slagna torvor. Detta är något som måste få 
ett slut och vi ber er alla om hjälp att vara 
uppmärksamma på denna typ av beteende. 

Under hösten och vintern kommer vi att
fortsätta med förbättringsarbeten, skogs-
vård och förhoppningsvis ytterligare träd-
planteringar på banan. Vi har några vägar 
som ska asfalteras för att underlätta skötsel 
och vi kommer också att lägga kantsten 
längs en del tees för att estetiskt lyfta dessa 
områden – det finns alltid att göra! 
 Tack för denna säsong!

/ Jonas Håkansson



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

1. Wilhelm Berg von Linde 141

2. Gustaf Kocken 143

3. Rasmus Nilsson 145

KM Damer

1. Charlotte Levén 171

2. Eugénie von Knorring-Boman 179

3. Liselott Aspengren 183

KM Damer 50

1. Liselott Aspengren 183

2. Anette Tjärnvall 183

3. Åsa Lindblom 184

KM Damer 70

1. Eugénie von Knorring-Boman 179

2. Agneta Olby 190

3. Bergitta Horn af Åminne 192

KM herrar 40

1. Johan Levén 153

2. Fredrik Berg von Linde 155

3. Douglas Eklund 156

KM herrar 50

1. Jan Karmakar 151

2. Tom Berggren 154

3. Stefan Risberg 154

KM herrar 60

1. Michael Kurpatow 166

2. Lars Ljungberg 167

3. Andreas Hiis 173

KM herrar 70

1. Lars Berg 182

2. Arne Blitz 190

3. Per Hellström 204

KM herrjunior

1. Wilhelm Berg von Linde 141

2. Rasmus Nilsson 145

3. Andreas Wahlgren 146

KM Hickory

1. Tom Berggren 75

2. Maximilian Hult 77

3. Fredrik Carlsson 79

2 Generationer

1. Jens & Pauline Stenseth 45 poäng

2. Anette & Albin Tjärnvall 41 poäng

3. Agneta & Per Olby 40 poäng

Äkta Makar

1. Britt Olofsson & Knut Forvik 43 poäng

2. Anette & Anders Tjärnvall 43 poäng

3. Inger & Lars Berg 42 poäng

Sommarslaget 

A klass

1. Andreas Hiis 68

2. Fredrik Eklund 70

3. Britt Olofsson 70

B Klass

1. Frank Murray 40 poäng

2. Muazzam Choudhury 40 poäng

3. Annica Burenstam-Linder 40 poäng

C Klass

1. Barbro Telander 39 poäng

2. Britt Widén-Huggare 38 poäng

3. Per Bergqvist 38 poäng

Djursholm Hickory Classic

1. Tom Berggren, DGK 75

2. Maximilian Hult, DGK 77

3. Per Bruun, Vidbynäs GK 78

Höstslaget

A Klass

1. Tom Berggren  30

2. Jan Karmakar 33

3. Eugénie von Knorring-Boman 33

B Klass

1. Henrik Meldahl 33

2. Lars Frumerie 33

3. Ingegerd Linton 36

Final-Scramble hosted by Mulligans

1. B.Lööw/A.Elmlund/T.Einarsson 31

2. R.Sjödin/I.Linton/B-M.Sörnell 32

3. A.Blitz/F.Murray/E.Svedberg 34

Funktionärsgolfen

A Klass

1. Sophie Haglund 20 poäng

2. Lars Berg 20 poäng

3. Eila Eskola 20 poäng

B Klass

1. Henrik Meldahl 21 poäng

2. Inge Telander 21 poäng

3. Claes Swedenstedt 20 poäng


