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Siffran 1931 syns tydligt på Djursholms Golf-
klubbs klubbmärke. Årtalet när allt började 
och en påminnelse om golfklubbens anrika 
och händelserika historia. Vi planerar ett 
begränsat firande i samband med invig-
ningen av vår nyrenoverade 18-hålsbana den 
15 maj. Vi utgår ifrån att golfspel kommer att 
vara tillåtet i sommar men vi avvaktar SGF:s 
riktlinjer beträffande tävlingsverksamheten.
Den planerade tävlingsverksamheten finns 
redovisad på sista sidan i Kuriren.
 Inom ramen för framtidsplanen för 
Djursholms Golfklubb – Vision 2030 genom-
fördes renoveringen av greenområdena un-
der perioden juli-september 2020 helt enligt 
plan och budget. En enastående prestation 
och ett i mitt tycke fantastiskt resultat. Innan 
banan öppnar skall vi komplettera med 17 
nya fairwaybunkrar.
 Vi kan blicka tillbaka på ett starkt eko-
nomiskt år 2020. I handlingarna till vårmötet 

2021 Jubileumsår !!

Ordförande har ordet
redovisar koncernen ett resultat på 221 tkr 
för verksamhetsåret. Under året spelades 
det lika många rundor på 18 hålsbanan som 
året innan trots den tidiga stängningen. På 9 
hålsbanan spelades det dubbelt så många. 
Greenfeen ökade med 35% och rangein-
täkterna med 80%, fantastiskt!! Mer om 
klubbens ekonomi kommer att presenteras 
på vårt digitala vårmöte den 6 maj.
 Arbetet med klubbutvecklingsprojektet
Vision 50/50 - vårt långsiktiga förändringsar-
bete för ett jämställt och inkluderande Golf  - 
sverige kan du ta del av på sidan 5. På vår-
mötet kommer förändringsledare Anna att 
även göra en presentation för er medlemmar. 
 Vår bana har ett idylliskt läge och en 
fantastisk miljö, nära storstaden men med 
känslan av att vara långt därifrån, kan vi 
tacka våra föregångare för.  Alla dem som 
utvecklat vår bana och klubb under 90 år. 
Vi har många att minnas , mycket att fira och 
ännu mer att se fram emot.
 Väl mött på banan, i shopen och på  
Mulligans samt till vårmötet.

Golfhälsningar och hälsa åt alla
Henrik Meldahl

Det känns otroligt inspirerande att ha fått 
höra så mycket positvt från så många glada 
medlemmar som hört av sig under/efter 
promenader på 18-hålsbanan de senaste 
månaderna. Och att nu när det börjar blir
varmare höra suget bland er medlemmar att 
få spela är precis den känslan vi i bankom-
mittén hoppats på när vi jobbat med master-
planen de senaste åren. Och det roliga är inte 
slut än – utan som ni kanske minns uppgra-
deras även alla fairwaybunkrar innan banan 
öppnas i maj. I skrivande stund hoppas vi 
på att allt är klart veckan efter valborg & att 
saker hinner sätta sig innan öppnandet.
 Övriga förbättringar för 2021 presente-
rades ju på höstmötet och bankommittén 
kommer under säsongen se hur banan mår 
efter allt arbete och planera inför 2022. Så ni 
kommer nog inte höra så mycket mer ifrån
oss förrän till höstmötet – så vill med det 
önska er alla en fantastisk jubileumssäsong 
på vår nygamla golfbana.

Fredrik Åhlberg

Bankommittén

Kansliet informerar

Vi vill hälsa alla gamla och nya medlemmar 
varmt välkomna till en ny säsong på golf-
klubben. Våren känns på ingång och golf-
spelet ska åter väckas till liv. Vi har en fortsatt 
pandemi att förhålla oss till och vi planerar 
träning- och tävlingsverksamheten utifrån 
FHM och SGF:s rekommendationer gällande 
golfspel. Det blir tyvärr ingen stor invigning 
och kombinerat 90 års jubileum i början av 
säsongen utan vi hoppas kunna genomföra 
en dag tillsammans med er medlemmar 
efter sommaren. 
 Löpande information om Covid-19 hittar 
ni på hemsida, klubbhusets anslagstavla och 
socialamedier. 

Spel och bokning
Vi har som tidigare år tidsbokning på både 
9 och 18 hålsbanan. Bokningsregler och ny 
information om avbokning av starttid hittar 
ni på hemsidan. Vi ser gärna att ni bokar era 
tider via min golf. Glöm inte att ankomstre-
gistrera er innan ni slår ut på första tee. 
 Vi ser fram emot en rolig säsong tillsam-
mans med er!

Shopen
2021 blir andra året för shopen i klubbens 
regi. Vi har i år utökat sortimentet med klub-
bor, kläder och övriga golfprodukter. Några 
nya märken för året är Callaway, Nike, Gant 
och Röhnisch. Vi erbjuder ett brett sortiment 
av loggade produkter med kläder, headco-
vers, kepsar och olika giftboxes
 Önskar du köpa nya klubbor inför året 
hjälper våra tränare er med Custom fitting 
utprovning. Under en custom fitting gör vi 
en utprovning med hjälp av trackman för att 
ta fram de optimala klubborna för dig och 
ditt golfspel. Läs mer på hemsidan för info 
och bokning av custom fitting. 

 Alla medlemmar har 10% på ordinarie 
pris under hela säsongen i shopen (gäller 
ej lektioner eller kurser). Vi driver shopen 
som en service till våra medlemmar och 
ett eventuellt överskott går till att utveckla 
Djursholms golfklubbs verksamhet. 
 Vi ser fram emot att erbjuda medlem-
mar och gäster en hög service och ett bra 
utbud i shopen under året!
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Ryttarvägen 4, Danderyd, tel 08 477 25 00
Kottbygatan 4, Kista, tel 08 477 22 00

upplandsmotormercedes.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

 7395 kr/mån
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Djursholms Golfklubb tackar sina sponsorer 

Fam. MoroAVISIO

Henrik Norlander

Juniorsponsorer
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Vad har hänt sedan i höstas?
Styrgruppen har under mars 2021 gjort 
klart Rond 2 av utbildningen och håller nu 
på med målformuleringar och handlings-
planen. I arbetet med handlingsplanen 
kommer vi också att se över vår värdegrund 
och vision samt övriga styrdokument. Detta 
arbete kommer att göras i nära samarbete 
med styrelse och ledning.
 Arbetet med handlingsplanen utgår 
från den nulägesanalys och de problem-
formuleringar vi tagit fram utifrån span ing-
ar på alla delar av vår verksamhet.   
 Handlingsplanen skall vara klar före 
sommaren.

Tidigare om klubbutvecklings-
programmet Vision 50/50 på DGK
Under våren 2019 antogs Djursholms 
Golfklubb till utvecklingsprogrammet 
Vision 50/50. Medlemmar bjöds in att delta 
i en referensgrupp som hade kick-off  i 
september 2019. Totalt har ca 35 personer 
hittills varit involverade i referensgruppen 
som består av medlemmar i alla åldrar och 
spelnivåer, representanter från alla kom-
mittéer, såväl nya som gamla medlemmar 
och inte minst både kvinnor och män. 
Även personal, klubbledning, styrelse, 
banchef, tränare och valberedningen har 
deltagit. Med hjälp av det onlinebaserade 
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 

Rapport från Vision 50/50

Vision 50/50 – till Kuriren vår 2021

Rapport från Vision 50/50

Vad har hänt sedan i höstas?

Styrgruppen har under mars 2021 gjort klart Rond 2 av utbildningen och håller nu på med 
målformuleringar och handlingsplanen. I arbetet med handlingsplanen kommer vi också att 
se över vår värdegrund och vision samt övriga styrdokument. Detta arbete kommer att göras 
i nära samarbete med styrelse och ledning.

Arbetet med handlingsplanen utgår från den nulägesanalys och de problemformuleringar vi 
tagit fram utifrån spaningar på alla delar av vår verksamhet. Handlingsplanen skall vara klar 
före sommaren.

Tidigare om klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 på DGK

Under våren 2019 antogs Djursholms Golfklubb till utvecklingsprogrammet Vision 50/50. 
Medlemmar bjöds in att delta i en referensgrupp som hade kick-off i september 2019. Totalt 
har ca 35 personer hittills varit involverade i referensgruppen som består av medlemmar i 
alla åldrar och spelnivåer, representanter från alla kommittéer, såväl nya som gamla 
medlemmar och inte minst både kvinnor och män. Även personal, klubbledning, styrelse, 
banchef, tränare och valberedningen har deltagit. Med hjälp av det onlinebaserade
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 har vi skaffat oss viktig kunskap, spanat på vår 
verksamhet och gjort nulägesanalyser. Vi har spanat på fyra arenor:

§ Mötesrummet
§ Golfbanan
§ Anläggningen
§ Anställda

Utifrån nulägesanalysen och spaningarna 
har vi i grupper arbetat med att hitta pro-
blemformuleringar. Med hjälp av digitala 
möten färdigställde vi problemformulering-
arna i början av året.  
 Målet är att vi skall få ett mer jämställt 
och  inkluderande klimat på vår klubb. Det 
är styrelsens förhoppning att detta kommer 
bidra till vår gemenskap och att Djursholms 
Golfklubb blir en ännu mer välkomnande 
och trevlig klubb.

Vad säger deltagarna?
Andreas, Sportchef DGK: ”Vi förstår nu vik
ten av att inkludera alla åldersgrupper och 
hcpnivåer i planering och genomförande 
av vår idrottsverksamhet, vår gemensamma 
nämnare är att vi alla vill bli bättre på golf 
och slå längre!”

Henrik, ordf DGK: ”Nu har vi koll på utma
ningarna vi står inför och det blir enklare att 
ta nästa steg för en mera inkluderade golf.”

Susanna, ordf DK: ”Vi har redan gjort fram
steg under året som gått  mer välkomnande 
bana för alla. Vi kommer än mer i år att erbju
da ett spelprogram som vi hoppas attraherar 
alla damer oavsett ålder och handicap.”

Gunilla, medlem: ”Jag gillar DGK och vill att 
detta ska vara en bra klubb, med trevliga 
möten, god kultur och inkluderande stäm
ning. Jag som relativt ny aktiv medlem ville se 
om jag kunde bidra med någonting i det här 
projektet och valde därför att delta.”

Anna, förändringsledare och styrelseleda-
mot: ”Ett utmanande projekt där det kan vara 
svårt både att förstå att något är ett problem 
och varför det är ett problem. Samtidigt väl
digt stimulerande när man inser att den dialog 
som kommit igång redan lett till fl era föränd
ringar och en trevligare miljö på klubben.”

Håkan, ordf HK: ” Processen har varit lärorik 
och har tydliggjort hur viktigt det är att vara 
lyhörd . Det är ju vi, alla medlemmar, som 
bestämmer vilken klubb vi skall vara.”

Anna Nelson Orring
förändringsledare Vision 50/50

har vi skaff at oss viktig kunskap, spanat på 
vår verksamhet och gjort nulägesanalyser. 

Vi har spanat på fyra arenor:
• Mötesrummet
• Golfbanan
• Anläggningen
• Anställda

Vi har till exempel:
• Synat våra aktiviteter och tävlingar på  
 klubben. Är alla välkomna? Kan alla vara  
 med?
• Observerat attityder och uttryck på klub- 
 ben – bemöter vi varandra så som vi  
 själva vill bli bemötta?
• Funderat över om vi har en arbetsmiljö  
 som tilltalar både kvinnor och män?

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golff örbundets lång-
siktiga förändringsarbete för ett jämställt och 
inkluderande Golfsverige med en jämnare 
könsfördelning bland golfspelare och i ledande 
positioner. 
Initiativet ligger i linje med och bidrar till för-
bundets vision ”Världens bästa golf – för alla” 
och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens 
anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom 
forskning och omfattar utbildning och opera-
tivt förändringsarbete på alla nivåer – i förbun-
det, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram 
till 2020:
- 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändrings -
 arbete enligt Vision 50/50
- 10 000 fl er kvinnor som medlemmar
- Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i  
 golfklubbarnas styrelser/valberedningar

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

Djursholms GolfKurir
N R  1 - 2  2 0 2 1

Medlemstidning för Djursholms Golfklubb.
Utkommer med 2 dubbelnummer per år

Utgivning 2021 Nr 1-2 i april och Nr 3-4 i november

Tryckeri SLG
Redaktör, ansvarig utgivare och annonser

Henrik Meldahl 08-544 964 56
Djursholms Golfklubb

Hagbardvägen 1, 182 63 Djursholm.
Telefon 08-544 96 452

Epost info@dgk.nu 
Reception 08-544 96 451

Hemsida www.dgk.nu
Bankgiro 235-2912

Omslagsfoto Jonas Håkansson



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 5  •  N R  1 - 2  2 0 2 1

6

Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Henrik Meldahl, häl-
sade välkommen och förklarade höstmötet 
öppnat.
§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängden fastställdes till 78 personer.
§ 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 3-4 2020, via mejl den 10 november. 
Kallelse till årsmötet har även gått ut till 
medlemmarna via nyhetsbrev den 10 okto-
ber. Möteshandlingar har funnits tillgängliga 
i klubbhuset och på klubbens webbplats 
från den 10 november.
3. Fastställande av föredragningslista
Förelagd föredragningslista (bifogad med 
kallelsen) fastställdes.
§ 4. Val av ordförande och sekreterare för 
mötet
Mötet valde Susanna Marcus till ordförande 
och Thomas Carter till sekreterare.
Susanna Marcus tackade för förtroendet.
§ 5. Val av protokolljusterare som jämte 
mötets ordförande skall justera mötes-
protokollet samt rösträknare
Mötet valde Anna Gertz Rex och Elisabeth 
Palm Werner att tillsammans med mötets 
ordförande justera protokollet samt Anna 
Wendt och Fredrik Åhlberg att verka som 
rösträknare.
§ 6. Fastställande av verksamhetsplan, 
medlemsavgifter, övriga avgifter, med-
lemslån, samt budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret.
Klubbchef Johanna Ericsson (JE) redovisade 
förslag gällande medlemsavgifter, övriga 
avgifter samt medlemslån och inträdesav-
gifter.
Verksamhetsplanen för 2021 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. En 
ny kategori för medlemmar 22–26 år skapas, 
medlemsavgiften lämnas oförändrad medan 
spelrättsavgiften höjs med 3 procent. Med-
lemslån (kapitalinsats) och inträdesavgift 
föreslås oförändrade. Greenfeeavgifterna 
föreslås höjas till 990 kronor för vardagar 
och 1090 kronor för helg. Gäst till medlem 
rabatteras med 390 kronor såväl vardag som 
helg.

Planerade arbeten för 2021 presenterades. 
Fortsatt utveckling av banan enligt Master-
planen med ombyggnation av fairwaybunk-
rar samt utveckling och ombyggnation av 
några tee områden.
Kommer att bli fler klubbaktiviteter under 
2021 tillsammans med restauratören. Detta 
förstås beroende på den fortsatta utveck-
lingen av pandemin
Budgeten för 2021 presenterades av JE som 
innebär ett 0-resultat för 2021. Investering-
arna för 2021 inbegriper förutom ombygg-
nation av några tee områden även investe-
ringar i maskiner och golfbilar.
Därutöver även omklädningsrum för ban-
personalen vid maskinhallen samt arbeten i 
klubbhuset inklusive restaurangen. Totalt 4 
950 000 kronor.
Mötet beslöt med 56 ja-röster att fastställa 
styrelsens förslag till verksamhetsplan, 
medlemsavgifter, övriga avgifter, medlems-
lån samt budget och investeringsbudget för 
2021.
§ 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.
§ 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 med 57 ja-röster att i 
enlighet med valnämndens förslag omvälja 
Henrik Meldahl till ordförande i klubben och 
styrelsen för 2021.
§ 9. b Val av halva antalet övriga styrelse-
ledamöter för en tid av två år
Mötet beslutade med 55 ja-röster i enlighet 
med valnämndens förslag att för kalender-
åren 2021 och 2022 omvälja Anna Nelson 
Orring och Fredrik Rudberg samt nyval av 
Jonas Lindholm.
Kvarstående ledamöter för 2021 är Fredrik 
Åhlberg, Anna Wendt och Caroline Berg.
För att förenkla den digitala röstningen 
genomfördes en röstning för nedan-
stående val med 53 ja röster för beslut i 
enlighet med punkterna 9 c-f.
§ 9. c Val av revisorer jämte suppleanter 

för en tid av ett år.
- att omvälja Johnny Svenander, RSM, 
som revisor för 2021 och omvälja Robert 
Hasslund, RSM, som revisorssuppleant för 
kalenderåret 2021.
§9. d Val av sammankallande i valnämn-
den för en tid av ett år.
- att omvälja Carl-Johan von Uexküll.
§9. e Val av halva antalet ledamöter i 
valnämnden för en period av två år
- att omvälja Ulla Fredriksson och Janne 
Sjödin.
Kvarstående ledamöter för 2021 är Marika 
Brändström samt Charlotte Levén.
§ 9 f Val av ombud till GDF-möte
- att välja Henrik Meldahl som ombud.
§ 11  Övriga frågor 
Inga övriga frågor.
§ 12  Mötets avslutande
Omvalde ordförande tackade för förtroende. 
Dessutom riktade ordföranden ett stort tack 
till alla ideella krafter som bidrar till klubben 
samt till all personal för ett fantastiskt fint 
arbete under året.

Susanna Marcus  Thomas Carter
Ordförande  Sekreterare

Anna Gertz Rex Elisabeth Palm Werner
Protokolljusterare  Protokolljusterare

Protokoll fört vid Djursholms Golfklubbs höstmöte den 26 november 2020 kl. 19.00.
Utifrån rådande omständigheter med Covid-19/Corona genomfördes mötet digitalt via Teams.
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Styrelsen för Djursholms Golfklubb får 
härmed avge följande berättelse över 
verksamhetsåret  1 januari 2020 – 31 de-
cember 2020, klubbens 89:e sedan starten.

Allmänt
När vi sammanfattar året 2020, så har det varit 
ett minst sagt omtumlande år med Corona 
pandemi, stora restriktioner i samhället. En 
kombination av golf som smittsäker aktivitet 
under pandemin, bra väder och tidig säsongs-
start i stora delar av landet har lett till ett 
rekord år för golfen i Sverige. 
Djursholms golfklubb har inte varit något 
undantag. Säsongen startade tidigt och 
vi öppnade 18-hålsbanan den 6 april, och 
9-hålsbanan den 9 april, som för årstiden var i 
mycket bra skick. Genom att anpassa tävling- 
och träningsverksamheten har vi under året 
haft en bra golfsäsong på klubben med re-
kord mycket spel och 9 hålsbanan höll öppet 
till den 25 oktober. 
Under våren stod kansli, reception och shop-
renoveringen klar. Det blev ett fint resultat 
med bra arbetsmiljö för personalen och en 
inbjudande shop och reception. Ombyggna-
tionen gick enligt planerad tid och budget. 
3 augusti stängde vi 18 hålsbanan och 
genomförde en ombyggnation av samtliga 
greener och greenområden. Renoveringen 
genomfördes av David Nelson och hans team 
på Nelson Vecchio, anlitad arkitekt för renove-
ringen var Casper Grauballe. I samband med 
ombyggnationen har vi asfalterat vägar och 
lagt kantsten runt några tee områden. Projek-
tet har fallit väl ut och gick enligt tidsplan och 
budget. 

Ekonomi och investeringar
Klubbens ekonomi är fortsatt stark. Under året 
har vi redovisat ett positivt resultat på 216 tkr 
för klubben. Investeringen på bana, kansli och 
shop kunde genomföras inom budget och 
med bra hantering av entreprenörer och vår 
löpande organisation kunde vi säkerställa ett 
bra utfall.
Intäkterna har utvecklats väl och uppgick till 
24,3 MSEK och är 3,1 MSEK bättre än budget. 
På driftsidan medförde det stora gästspelan-
det i samband med pandemin att greenfeein-
täkterna ökade markant i förhållande till vad 
som var budgeterat, även ökade intäkter på 
rangen har medfört till ett positivt resultat. 
En del av kostnaderna för renoveringen av 
shopen har belastat bolaget och vi har gjort en 
extra avskrivning på gamla ombyggnationen. 
Koncernresultatet för året kom att uppgå till 
221 tkr.

Organisation och personal
Johanna anställdes som ny klubbchef i början 
av säsongen med start i maj. Vi utökade 
verksamheten med ytterligare en tränare/
shopansvarig. Ekonomiredovisningen lades 
ut externt. 
Under verksamhetsåret har vi varit 4 fastan-
ställda varav 2 tränare. Därutöver har det varit 
4 timanställda i reception/shop under året. 
Driftorganisationen i Källgärdet Golf AB består 
av 5 fast anställda och förutom det 9 säsongs-
anställda på banan.  
2020 var första året för vår nya restauratör Mul-
ligans som har bedrivit en bra och uppskattad 
verksamhet under året på golfklubben.

Tävlingar
Årets klubbmästare är Wilhelm Berg von 
Linde och Charlotte Levén. Under säsongen 
har klubben arrangerat 11 tävlingar i DGK ś 
tävlingsverksamhet. 2020 blev ett reviderat 
tävlingsprogram pga. Covid-19 och restrik-
tioner gällande tävlingsspel samt ombyggna-
tionen av banan.

Styrelse 2020
Styrelsen har under året haft 9 ordinarie sam-
manträden. Till styrelsen har från maj månad 
Johanna Ericsson (Ny VD/Klubbchef) varit 
adjungerad. 
Vid höstmötet tisdagen den 12 november 
2019 valdes Henrik Meldahl till ordförande för 
kalenderåret 2020, vidare omvaldes ledamö-
terna Caroline Berg och Fredrik Åhlberg för 
åren 2020 och 2021 och Anna Wendt nyvaldes. 
Fredrik Rudberg, Anna Nelson Orring och Claes 
Swedenstedt är sedan tidigare invalda för 
kalenderåren 2019 och 2020. 
Till klubbens revisor för kalenderåret 2020 
nyvaldes Johnny Svenander (RSM)
Till klubbens revisorssuppleanter nyvaldes 
Robert Hasslund (RSM).
    
Resultatdisposition 
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst  294 715 kronor
Årets resultat  215 877 kronor
Summa  510 592 kronor 
Styrelsen föreslår att 
I ny räkning överföres  510 592 kronor

Djursholm i april
Henrik Meldahl, ordf, 

Claes Swedenstedt, skattmästare,  
Anna Nelson Orring, Caroline Berg, v ordf,  

Fredrik Rudberg, Fredrik Åhlberg och Anna Wendt

Meddelande till medlemmarna nr 140 
april 2021

Kallelse till 
Vårmöte i 

Djursholms 
Golfklubb

för verksamhetsåret  
1 januari 2020 – 31 december 2020.

Medlemmarna i Djursholms 
Golfklubb kallas härmed till

ett digitalt vårmöte torsdagen 
den 6 maj 2021 kl 19.00. 

Anmälan till mötet kommer i ett 
separat utskick

Verksamhetsberättelse 1 januari 2020 – 31 december 2020

PROGRAM

VÅRMÖTE
Föredragningslista

1 Mötets öppnande.
2 Upprop och fastställande av röst-

längd för mötet.
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt 

sätt
4 Fastställande av föredragningslista.
5 Val av ordförande och sekreterare 

för mötet.
6 Val av två protokolljusterare, tillika 

rösträknare som jämte mötets ordfö-
rande skall justera mötesprotokollet.

7  a) Styrelsens verksamhetsberättelse 
för det senaste verksamhetsåret,

 b) Styrelsens årsredovisning  
(resultat- och balansräkning) för det 
senaste räkenskapsåret samt förslag 
till vinstdisposition

8 Revisorernas berättelse över styrel-
sens förvaltning under det senaste            
verksamhets- och räkenskapsåret.

9 Fastställande av resultat- och 
balansräkning samt disposition av 
överskott respektive underskott i 
enlighet med balansräkningen

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

11 Behandling av styrelsens förslag och 
i rätt tid inkomna motioner

12 Övriga frågor (information och 
diskussion)
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Djursholms GK 90 år
Jåschan och Zacke – i Jimmy Dodds spår
Av Tomas Hagfeldt

George Deverell och Göran Zachrisson 
slår sig ner på en bänk på Mulligan’s ute-
terrass på Djursholms Golfklubb.
Jåschan och Zacke.

”Vi lägger bort titlarna”, säger George med 
ett smittande skratt. ”När jag kom hit sa 
jag alltid ’Madam’ till damerna och ’Sir’ till 
herrarna.  Det var en vana från England. Jag 
märkte att jag direkt blev accepterad av 
medlemmarna.”
Jåschan kom till Djursholm 1956, Zacke blev 
medlem 1951.
Den förstnämnde är världsrekordhållare. 
Han är den instruktör som i flest säsonger 
varit golfpro på en och samma klubb. Den 
andra är den som betytt mest för den 
svenska golfen tack vare sin berättarkonst, 
unika kunskap och smittande entusiasm för 
spelet.
Här hedras de för sina insatser för vår 
golfklubb. Deras minnen och upplevelser 
påminner oss andra, vännerna på klubben, 
om allt som hänt hos en golfklubb som i år 
firar 90-årsjubileum.
Klubben bildades i februari 1931. Golfbanan 
invigdes den 1 juni och var då Sveriges 
fjärde 18-hålsbana. Klubbhuset skulle snart 
byggas intill Eddavägens station där Ros-
lagsbanan anlände varje hel timme. 
”Tävlingarna började därför alltid tio över. 
Självklart var det på det sättet”, säger Zacke.
Han skrattar, han också, men tillägger med 
ett något seriösare tonläge:
”Det borde sättas ut en ny bänk, lik vår cad-
diebänk, på platsen där den en gång fanns, 
strax bakom valvet, utmed vägen till dagens 
drivingrange.”
En annan bänk än den vi nu satt oss vid, en 
annan tid.

Caddielön för Tarzan
Göran Zachrisson hade blivit tonåring. Han 
hade burit sin pappas golfbag på Kevinge. 
En lätt bag i canvas och med klubbor av 
hickoryskaft. Pappa Bror hade lärt sig spelet 
i Göteborg, flyttat till Stockholm och efter 
några års spel på Kevinge blivit en av cirka 
300 medlemmar i golfklubben vid sitt nya 
hem i Djursholm.
Göran hängde på. Som 13-åring satte han 
sig för första gången på klubbens caddie-
bänk.

”Gradvis lärde jag mig spelet. Jag bar bagen 
men tittade också mycket på spelet.  
Observerade och iakttog. Det var kul att 
gå med de riktigt duktiga golfarna – de 
lärde jag mig mest av, Carl Reinhold Ullf, 
Bengt Carlsson och de andra. Reglerna hade 
störst betydelse, liksom uppträdandet och 
beteendet på golfbanan. Att vara ärlig och 
att visa hänsyn. Det kommer alltid att vara 
det viktigaste jag lärt mig tack vare golfen”, 
säger Göran.
Oftast tog han cykeln. Det var inte långt 
hemifrån, men det var som att komma ut till 
vildmarken. Golfbanan var den gröna oasen, 
inte minst för stockholmarna som tog sig dit 
från stationen vid Engelbrektsplan.
Göran gick caddie om söndagarna. Han kom 
gärna tidigt. På caddiebänken ordnades en 
kö. Man satte sig ytterst och när man fått 
platsen närmast utgången var det dags 
att jobba. Namnet ropades upp av caddie-
mastern. De flesta spelade singelmatcher i 
2-bollar. Rundorna tog cirka 2,5 timmar och 
lönen var 2,50 kronor.

Vad gjorde du för pengarna?

”Jag åkte direkt till biograf Amiralen i Djurs-
holm. Det var därför jag var här tidigt, den 
första Tarzan-filmen började klockan 13.”

Lärda av Jimmy Dodd
Caddiemastern? Det var James Henry Dodd. 
Jimmy kallad. Han gjorde det mesta på 
klubben. Han gav lektioner, förstås, men 
lagade lika gärna klubbor, putsade skor, må-
lade om bollar. klippte fairways, bestämde 
över caddies som Göran Zachrisson och sin 
assisterande pro, George ”Jåschan” Deverell.
”Han var otroligt smittande”, säger Zacke. 
”Och han var på gott humör, fylld av energi 
för spelet som han verkligen dyrkade. Han 
lärde oss att följa spelets etik och regler… 
och att titta på bollen.”
”Han var alltid mycket respekterad”, säger 
Jåschan. Trots vår åldersskillnad kom vi 
alltid bra överens. Jag kan fortfarande se 
honom när han kom ut med sin moped och 
såg till att allt fungerade på banan”.
Jimmy Dodd kom till Djursholm 1940. Han 
föddes i Hoylake. Hans pappa var stins på 
tåglinjen in till Liverpool. Han blev caddie, 
sedan lärling, därefter tredje assistent på 
Royal Liverpool.
Hemkommen från första världskriget fick 
han jobb som förste assistent på Leeks Golf 
Club. Han träffade Joan, dotter till klubbens 
ordförande som var framgångsrik affärsman 
inom textilbranschen.
”I hans värld var Jimmy ett stolpskott, inte 
socialt duglig hans dotter. Joan skickades 
till USA för att skilja paret åt”, berättar Göran 
Zachrisson.

George Deverell och Göran Zachrisson
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Men kärleken växte med avståndet. När 
Joan återkom till England rymde hon däri-
från tillsammans med Jimmy. De hamnade 
på Djursholms GK. Jimmy blev klubbens 
professional, Joan höll bästa kollen på klub-
bens räkenskaper och huserade i klubbhu-
set där paret även bodde de första 15 åren.
Den 1 april 1960 tog George Deverell över 
rollen som head pro. Jimmy Dodd blev 
intendent men fortsatte att ge instruktioner 
och satte sin prägel på klubben till sin död 
hösten 1973.
”Zacke” blev medlem på Royal Liverpool – 
som en fortsatt länk mellan klubbarna.
”Jåschan”, känd för att alltid anställa duktiga 
assistenter, hittade år 1984 Stephen Law via 
kontakter i Middlesex, England. Stephen 
gör nu sin 37:e säsong på klubben. Tradi-
tionen hålls vid liv. Hos Djursholms GK har 
engelska pros trivts sedan 1940.

Ägg, bacon och lektioner

Även George Deverell, då 25 år, ersatte en 
brittisk assistent. ”Jåschans” historia om sitt 
livs viktigaste förändring handlar om före-
gångaren Donald som hellre tillbringade 
helgerna hos en flicka på Birgittasystrarnas 
nunnekloster på Burevägen än på jobbet.
Jimmy Dodd behövde en ny assistent. 
George var i Stockholm för att hälsa på en 
golfvän. På rätt plats och vid rätt tillfälle 
träffade han Dodd som gav honom jobbet. 
66 år senare är han kvar.
”Annars hade jag kanske blivit kemist 
hemma i Datchet”, säger han.
Den här dagen är han på klubben för att ge 
lektioner åt två syskon. Det visar sig att han 
också drillat grepp och uppställning med 
deras pappa, farfar och farfars far.
”Du borde se min lektionsbok från tiden när 
jag hade flest lektioner”, säger han. ”Vissa 
dagar gav jag 14 lektioner i följd utan paus. 
Det var en otrolig efterfrågan. Svensken och 
djursholmaren har alltid varit vetgirig och 
intresserad av golftekniken.”
Golfdagen började klockan 8:00. Alfred 
Bexelius tog första lektionen. Han bokade 
alla morgontider, varje dag i veckan, under 
hela säsongen.
”Men hans söner blev ännu bättre golfare. 
Ulf Bexelius spelar faktiskt ute på banan just 
nu. Jag såg honom när han gick ut”, berättar 
Jåschan från vår bänk på Mulligan’s.
Han talar vidare om Fru Ekholm som skötte 
restaurangen. Till en början ingick fria lun-
cher i hans månadslön.

”Det var stekt ägg och bacon varje dag – 
det passade mig perfekt!”
Idag kan han ännu minnas stämningen när 
Torsdagsklubben startade sitt firande och 
sjungande inne i klubbhuset efter spelet 
ute på banan. Dryckerna fanns i klubbmed-
lemmarnas egna, namnmärkta skåp utanför 
omklädningsrummet. Om vintrarna ordna-
des där även inomhusträning och bridge, 
pingis och annat.

Vad tänker du idag när du åker ut till golf
klubben?

”Bara positiva tankar. Verksamheten är 
större än någonsin. Det är fantastiskt att se 
alla duktiga juniorer. Och förr i tiden var ju 
aldrig banan i den här konditionen. Allt går 
framåt och det ska bli kul att se banan efter 
ombyggnaden”, avslutar Jåschan.
Jåschan och Zacke tillägger:
”Du skulle varit här när 18:e hålet byggdes, 
när lastbil efter lastbil kom med schakt-
massor från Stockholm, när allt vid Brun-
kebergsåsen revs. Stig Jonsson idé att ta 
hand om rivningsmaterialet var genialisk. 
Krogen Tre Remmares fasad ligger sedan 
dess under gräsytan på 18:e fairway. Vi fick 
ett vackert golfhål, Stockholm city fick ett 
parkeringshus och en galleria.”
Mer om allt detta, och mycket annat, en 
annan gång.

Mot nya minnen

Siffran 1931 står på klubbens logotyp, årta-
let 2021 är nästa milstolpe i den händelseri-
ka historien. DGK firar jubileum och gör det 

med en invigning av en ombyggd bana.
90 år efter klubbens bildande spelar vi det 
på nya greenområden och i nya bunkrar, 
formade av arkitekten Caspar Grauballe, 
med en klassisk design för det moderna 
spelet.
Mellan sommarens rundor njuter vi av  
lunc her och middagar på restaurang 
Mulligan’s uteterrass. 
Varför inte slå sig ner på en bänk för att 
berätta våra egna minnen från klubben och 
golfbanan?
Vi har många att minnas, mycket att fira, 
ännu mer att se fram emot.
Ett citat av Göran Zachrisson, hämtad från 
hans bok ”20 berättelser om golf”, avslutar 
detta på bästa sätt:
”Här har jag mitt hjärta, för vart jag än vänder 
blicken kan jag erinra mig något som jag varit 
med om, tillsammans med mina vänner.  
Minnen är den rikedom som inte kan köpas, 
och jag hoppas att banan och klubben alltid 
får finnas kvar.”

Djursholms Golfklubb, SMfinalen 1932, spel om 36 hål, mellan Georg Svensson och Sune Malmström.
Den senare vann med 6/4, kanske med just denna putt? Foto: Anders Jansons bildsamling
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Resultaträkning för Djursholms GK och Koncernen 
200101-201231 (kkr)

   Utfall Utfall Utfall Budget 2020 
    DGK KGAB Koncern Koncern 
         
Medlemsavgifter   3 419      10 147     13 566      14 031
Kö-/Förseningsavgifter/Admin   373      7     380      208
Skåpavgifter   -     232 232      259   
Inträdesavgifter   1 514      1 514      1 195    
 Summa medlemsavgifter   5 306 10 386 15 692 15 693 
        
Greenfee     3 604 3 604 1 529
Företagsgolf   -      -      -     50    
 Summa gästavgifter   - 3 604 3 604 1 579    
        
Hyror bostadshus   114  114 141    
Reklam/Annonser   99 99 160    
Hyror KGAB Not 3  4 850   -    
Kommittéintäkter  1 598  1 598 1 360 
Driving range   783 783 341
Övriga intäkter Not 3  1 884 1 921 2 462 1 917
    Summa övr intäkter  8 446 2 803 5 056 3 919    
 Summa intäkter  13 752 16 793 24 352 21 191    
        
KOSTNADER      
Personalkostnader  - 2 140   5 923   8 063   8 414    
Bankostnader     1 604   1 604   - 1 5792    
Maskinkostnader  - 40 - 754  - 794   - 679 
Fastighetskostnader Not 3  1 604   1 036   1 946  - 1 638    
Kontorskostnader  - 546  138   684  - 739    
Hyror arrenden Not 3   519   4 850   519   - 518    
Avgifter SGF/SGDF  - 367   8   375   - 479    
Kommittékostnader  - 1 372    1 372 - 988    
Övriga kostnader Not 3  - 464   2 471   2 286   - 1 664    
    - 7 052  - 16 784  - 17 645  - 16 698    
 Resultat före avskr, skatter o finans poster 6 700 9 6 709 4 493      
    
Avskrivningar Not 1  4 743      1      4 744     - 4 521
Övriga rörelsekostnader Not 5    1 719
 Resultat före finans poster o skatt  238 8 246 - 28     
    
Finansiella poster   22   3   25  - 40   
Skatt              -    
 Årets Resultat   216 5 221 - 68    

Nya aktiva medlemmar i Djursholm Golfklubb
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 turordningen för intagning.
Kön för medlemskap i Djursholms Golfklubb är 
för närvarande 1329st (f.å. 1008st), varav 557st 
är juniorer. De köande är sedan upp delade i åtta 
olika kategorier, se till höger.

Observera att kötiderna varierar från år till år.

Medlemsintaget av aktiva medlemmar 2021 fördelade 
sig enligt nedanstående.
Seniorer Antal Kötid
Danderyd med familjeanknytning 5 1-2 år
Danderyd utan familjeanknytning 24 4 år
Övrig kommun med familjeanknytning 4 2-3 år
Övrig kommun utan familjeanknytning 18 5 år
Juniorer Antal Kötid
Danderyd med familjeanknytning 28 4 år
Danderyd utan familjeanknytning 9 5 år
Övrig kommun med familjeanknytning 3 4 år
Övrig kommun utan familjeanknytning 1 5 år
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Balansräkning för Djursholms GK och Koncernen
200101-201231 (kkr)

   Koncernen KGAB DGK Koncernen
TILLGÅNGAR Not 4 2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Anläggningstillgångar      
Byggnader o mark   48 004 - 48 004 33 306 
Maskiner o andra tekniska anläggningar   3 535 29 3 506 3 413    
Inventarier, verktyg o installationer   786 - 786 1 1078    
Andelar i koncernbolag Not 2  -  - 100 -    
Jimmy Dodds minnesfond   -  - - -     
 Summa anläggningstillgångar   52 325 29 52 396 37 826      
    
Omsättningstillgångar      
Fordringar på koncernbolag  - 292 - -
Lager   693 693 - 187    
Kundfordringar   997 63 934 876    
Övriga fordringar   2 170 1 013 1 158 450
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter   223  223 229
Kassa, bank   1 967 190 1 777 13 762       
 Summa omsättningstillgångar   6 050 2 251 4 092 15 504     
       Summa tillgångar   58 375 2 280 56 488 - 53 330 
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 4
Eget kapital      
Medlemmarnas insatser   44 683 - 44 683 44 254    
Aktiekapital Not 2      100      - - 
Bundna reserver   6      6      -   6    
Balanserad vinst   938 643 295 1 382    
Årets resultat  221 5 216 - 444
 Summa eget kapital   45 848 754 45 194 45 198      
    
Långfristiga skulder      
Reverslån Not 6 4 417  4 417
Jimmy Dodds minnesfond  14 - 14 17
 Summa långfristiga skulder   4 431 - 4 431 17

Kortfristiga skulder      
Aktuell skatteskuld   - - - 36    
Leverantörsskulder   1 112 414 698 1 493
Skulder till koncernbolag Not 3   292 -    
Övriga kortfristiga skulder Not 5  2 706 350 2 357 1 475
Förutbetalda intäkter o upplupna kostn   4 278 762 3 516 5 111     
    Summa kortfristiga skulder   8 096 1 526 6 863 8 115
 Summa eget kapital o skulder   58 375 2 280 56 488 53 330

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 82% (f.å. 86%)
Not 5 Extra avskrivning avseende tidigare banombyggnation
Not 6 De i december fakturerade medlemsavgifterna för 2021 samt upp-  
 sagda kapitalinsatser är upptagna bland de kortfristiga skulderna.
Not 7 Lån ombyggnation bana
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Herrkommittén
Klubbmatcher
Förra året kunde vi bara genomföra en av 
klubbmatcherna, den mot Täby, men i år hop-
pas vi det skall gå bättre. Som seden bjuder 
möter vi Stockholms GK både hemma och 
borta i matchspel. Mot Täby GK är det vi som 
står för årets arrangemang och Vallentuna 
skall vi besegra på deras hemmabana i år.  
Lidingö möter vi på hemmaplan. Notera att 
för klubbmatcherna gäller en undre ålders-
gräns 50/55 år beroende på motståndare. 
Klubben jobbar med ansvariga på de andra 
banorna för få ned greenfeeavgiften för 
klubbmatcherna till en rimligare nivå.   

I år skall Alla-mot-Alla bli av
Efter ett uppehåll förra året planerar vi att 
ordna ”Alla Mot Alla” i år – vår enda matchtäv-
ling.
 Tävlingen spelas under hela säsongen 
indelade i en eller flera grupper beroende på 
antalet anmälda. Man spelar en match mot 
alla i sin grupp. 2p för vinst och 1p för delad 
match. Vinnare i varje grupp blir den med 
mest poäng. Kräver en stor dos av disciplin 
och planering för att hinna spela alla matcher 
innan säsongen är över. Tänk på detta innan ni 
anmäler er! Håll utkik på anslagstavlan för
anmälningslistan.

Herrkommittén 2021
Herrkommittén har lyckats rekrytera ytterli-
gare en dynamisk och kreativ frivillig till vår 
skara. Varmt välkommen Lennart Svedberg. 
I övrigt ingår Thomas Carter, Inge Tellander, 
Kenneth Munck, Janne Sjödin samt under-
tecknad. Kontaktdetaljer finns på klubbens 
hemsida under Herrkommittén. Förbättrings-
förslag uppskattas alltid.
 Med allt detta sagt så är det bara hoppas 
att coronasituationen ändras till det bättre och 
vi alla får njuta en formidabel golfsäsong med 
övriga golfare i klubben på vår fantastiska 
bana.

Herrkommittén genom
Håkan Werner (ordförande)

Nytt år och nya greener
Äntligen börjar golfsäsongen och vi får möjlig-
het att på ett coronasäkert sätt aktivera oss 
utomhus och träffa andra människor. Efter att 
ha följt ombyggnaden av 18-hålsbanans nya 
greenområden sedan i juli är man nu riktigt 
sugen på att få använda sina wedgar och testa 
sin nya putter.
 Varmt tack till alla er 125 herrar som tog er 
tid till att svara på vår enkät. Rent procentmäs-
sigt var svarsfrekvensen på 13% inte speciellt 
hög. Vi bedömer dock att ni som svarade 
utgör en stor del av de som deltar i våra täv-
lingar varför vi ser svaren som representativa.

Säsongen startar i maj?
I nuläget råder tävlingsförbud sedan 25 febru-
ari men vi hoppas att coronaläget kommer att 
ändras till det bättre. Klubbens hemsida hålls 
kontinuerligt uppdaterad på vad som gäller 
angående tävlingar och aktiviteter. Vi planerar 
att komma i gång i mitten av maj med vårt 
spelprogram som innehåller både ”business as 
usual” och några innovationer som är baserat 
på den feedback vi fått från er.
 Som vanligt startar och avslutar vi årets 
säsong med sång eller snarare försök till det 
senare.
 Lagtävling i tremannalag följt av en ge-
mensam middag med en möjlighet att skapa 
nya kontakter för framtida golfspel.

Säsongstävling på tisdagar  
– ny sponsrad tävling i tävlingen
Vi planerar 12 Tisdagstävlingar under säsong-
en. Vi spelar slaggolf och tävlar som vanligt 
i två klasser med pokal i varje klass, där de 5 
bästa rundorna (nettoscore) räknas i säsongs-
tävlingen. 90% av er som svarade på enkäten 
tyckte detta var en bra idé så här blir det inga 
förändringar. Nytt för i år är att vi kommer att 
frångå ”excel arket” och använda Order of 

Merit funktionen i GIT, vilket förhoppnings-
vis gör tävlingsresultaten mer transparenta 
och tillgängliga. I år skall vi pröva med start 
klockan 13.00 två av tisdagarna för att locka 
er som kanske inte alltid har tid att spela på 
tisdagsmorgnarna. Vi planerar också ordna en 
enklare gemensam middag dessa två tisdagar.
 En ytterligare innovation för tisdagsgol-
fen är att vi vid varje tävling kommer att dela 
ut pris (trepack bollar) till bästa nettoscore 
(oavsett klass) och pris för närmast hål på vårt 
vackra signaturhål nummer 8 (en boll). Detta 
möjliggörs genom att vi nu har en impone-
rande lista av sponsorer som har donerat 
dessa priser. Ett varmt tack till Per Bergqvist, 
Claes Bühring, Muazzam Choudhury, Anders 
Juhlin-Dannfeldt, Thomas Kylberg, Lars Lin-
dén, Göran Lundgren, Lars Persson, Thomas 
Carter, Kenneth Munck, Janne Sjödin, Lennart 
Svedberg, Inge Telander och undertecknad. 
Om ytterligare sponsorer finnes, bara hör av Er 
så ökar vi på prisborden.
 Traditionsenligt kommer lagtävlingarna 
Try-All och Senior Classic att gå av stapeln i 
augusti och september. Båda spelas i tvåman-
nalag som Irish greensome och greensome 
respektive. Har du ingen partner så lottas du 
med någon i samma situation. Även Skandia-
MäklarPokalen kommer att spelas och vi är 
mycket tacksamma för att Damkommittén 
ordnar detta populära arrangemang med oss i 
juni.

Taktik- och närspelsträning
Våra nya greenområden innebär nya utma-
ningar både för närspelet och taktiken fram 
till inspel. Vi har därför bett vårt eminenta 
team av tränare att sätta ihop ett två tim-
mars övningspass för oss herrar; en timme 
praktisk övning med wedgar (bunkrarna är 
nu djupare!) och en timme teori/speltaktik. Vi 
planerat två tillfällen med max 20 personer 
varje gång, troligtvis en sen eftermiddag 11:e 
och 25:e maj. Passen kommer att rundas av 
med någon enklare mat&dryck. Kostnaden bli 
200 kronor exkl. mat&dryck. 

Klubbhuskommittén

Arbetet inom klubbhuskommittén fort-
skrider enligt plan. Vi arbetar både med 
DGK Indoor och vårt framtida klubbhus. 
Gällande DGK Indoor så fick vi ett positivt 
förhandsbesked från kommunen så nu är 
det fokus på att ta fram bygglovshandlingar 

samt en finansieringsplan. 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 våra 
olika spännande projekt på vårmötet.
 Väl mött

Fredrik Rudberg
Ordf Klubbhuskommittén

”The harder 
  you work, the
 luckier you get.”

Gary Player
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För 2021 gäller för damtävlingarna:

• Måndagarnas drop-in på 9-hålsbanan, med start från 17:30. 
 Ingen anmälan samt ingen startavgift.
• Onsdagstävlingar med olika spelformer, med start 10:00.
• Nytt för i år: Lördagstävling på 9-hålsbanan
• Anmälan och betalning görs i Min Golf eller i receptionen senast  
 sista anmälningsdag enligt tävlingsprogrammet. 
• Tävlingsavgiften kommer att bli 40kr/tävling (klubbmatchen mot  
 Kevinge: avgift 80kr) Ingen återbetalning av tävlingsavgiften ser  
efter sista anmälningsdagen.
Årets Spelprogram fi nns här bredvid, på hemsidan och på anslags-
tavlan på DGK. Observera att vissa förändringar kan komma att ske.

Du har väl anmält dig till vår digitala kick-off , 
onsdagen den 28 april kl. 18.30.

Vi har i år fått ett värdefullt tillskott med Elisabet Palm Werner. Efter 
många år i Damkommitten har Viveka Nordström valt att sluta, 
stort tack Viveka för dina bidrag!
 Vi hoppas att många fi nner årets spelprogram kul och att vi 
blir ännu fl er deltagare i år än i fj ol. 
 Vi ser fram mot en härlig golfsäsong tillsammans på Djurs-
holms Golfklubb!

Bästa golfhälsningar, Susanna Marcus, Gittan Törn, Anna Gertz Rex, 
Gunilla Sjödin, Eila Eskola och Elisabet Palm Werner.

Damkommittén

Snart startar golfsäsongen, 
som vi alla ser fram mot!

Restaurangen

 
 
 

                                                                                            

Reservation för ändringar 

  

2021        SPELPROGRAM   DGK   DAMER 

Datum Aktivitet Tee Eclectic 
 

Anmälan 
senast 

28 april 18:30 Kick-off – digital i Teams   Fre 23 april 

3 maj 17:30 Måndags drop-in på 9-hålsbanan (ej tävling)   Anmälan behövs 
ej 

5 maj 10:00 Onsdagstävling på 9-hålsbanan  Pb G/R  Mån 3 maj 

10 maj 17:30 Måndags drop-in på 9-hålsbanan (ej tävling)   Anmälan behövs 
ej 

12 maj 10:00 Onsdagstävling på 9-hålsbanan Lag/valstävling 1-2-3 G/R  Mån 10 maj  

17 maj 17:30 Måndags drop-in på 9-hålsbanan (ej tävling)   Anmälan behövs 
ej 

19 maj 11:30 Damernas Säsongsstart. Scramble med middag. R  Fre 14 maj 

24 maj 17:30 Måndags drop-in på 9-hålsbanan (ej tävling)   
Anmälan behövs 
ej 

26 maj 10:00 Bortamatch Stockholms GK på Kevinge. Max 16 delt/klubb    Fre 21 maj 

31 maj 17:30 Måndags drop-in på 9-hålsbanan (ej tävling)   
Anmälan behövs 
ej 

05 juni 10:00 
Obs: Lördag 

Tävling på 9-hålsbanan med mat  Pb 2-hcp-klasser G/R  Tis 1 juni 

9 jun 10:00 SkandiaMäklarPokalen. Pb. Max 36 damer + 36 herrar. R/O E Fre 4 juni 

15 juni  
Obs: Tisdag Bortamatch mot Lidingö GK- damer o herrar, separat inbjudan    

16 jun 10:00 Slag- och puttningstävling.   R E Mån 14 juni  

23 jun 10:00 Onsdagstävling. Slaggolf 2-hcp-klasser R/O E Mån 21 juni  

30 juni 10:00 Onsdagstävling Pb R/O E Mån 28 juni  

07 jul 10:00 Semesterdrottningen 1/4  Pb R/O E Mån 5 juli  

14 jul 10:00 Semesterdrottningen 2/4  Pb R/O E Mån 12 juli  

21 jul 10:00 Semesterdrottningen 3/4  Pb R/O E Mån 19 juli  

28 jul 10:00 Semesterdrottningen 4/4  Pb R/O E Mån 26 juli  

04 aug 10:00  Tyra & Mary Anns pris. Foursome slag.  R  Fre 30 juli  

11 aug 10:00 Hemmamatch mot Stockholms GK Max 16 delt/klubb. R  Mån 9 aug  

18 aug 10:00 Onsdagstävling 5 klubbor 2-hcp-klasser R/O  Mån 16 aug 

25 aug 10:00 Ladies Invitational. Max 50 lag. Bästboll, Pb. R  Fre 20 aug 

31 aug  
OBS: Tisdag Hemmamatch mot Täby GK - damer o herrar, separat inbjudan    

01 sept 16:00 Onsdagstävling. 9 hålsbanan. Därefter gemensam måltid G/R  Fre 27 aug 

08 sept 10:00 Nationell Damdag   R  Fre 3 sept 

14 sept  
OBS: Tisdag Bortamatch mot Vallentuna GK – damer o herrar, separat inbjudan    

15 sept 10:00 Lenas pris. 9 hål slag, 9 hål pb R E Mån 13 sept 

22 sept 10:00 Onsdagstävling slaggolf 2-hcp-klasser R/O E Mån 20 sept 

29 sept 11:30 Säsongsavslutning. Lagspel ”Rosa bollen” 18 hål med möte och middag Röd  Fre 24 sept 

Välkomna till en ny 
golfsäsong och till oss 

på Mulligans!
Pandemin fortsätter ligga som en våt fi lt och 
har tyvärr förhindrat oss från fl ertalet spän-
nande event och kul fester men nu skönjar 
dock äntligen sommaren med utökade 
öppet tider och möjligheten att avnjuta för-
täring ute på den härliga terrassen.

 Kul för oss alla att Amanda i serveringen 
och Simon i köket är tillbaka samt att Kyle 
blivit en naturlig del av oss. Vill även hälsa 
Sebastian och Coy varmt välkomna!till gänget!
Sebastian kommer ta över ansvaret efter Erica 
som mycket ledsamt framöver lämnar oss och 
Coy kommer bla. ansvara för att kiosken alltid 
har vad den behöver.
 Denna säsong kommer vi rikta in oss 
mer på ”share and care” rätter och som alltid 
är vi lyhörda till er önskemål och behov. Vi 
kommer precis om förra året ha våra uppskat-
tade Temakvällar med allt från BBQ till Moules 
frites och hoppas sedan till hösten även kunna 
erbjuda vinprovningar mm.
 Förhoppningsvis lättar snart även restrik-
tionerna och man kan återigen ha kalas och 
vad är väl bättre än att ha ditt fi rande på här 
på klubben. Du vet väl även att ni har klubb-
rummet på övervåningen till ert förfogande 
för möten och mindre tillställningar.
 Även i år erbjuder vi 10% rabatt på allt 
utom alkohol till er som väljer sätta in minst 
5000 kr på ert bunkerkonto.

Tel. 08-755 53 77
Mail: info@mulligans.se

Hemsida: www.mulligans.se
Facebook : Mulligans at Djursholms Golfklubb
Instagram: Mulligans @ Djursholms Golfklubb

 Ett stort tack för ert stöd och vi ser fram 
emot att som alltid få ta hand om er!
 Varma hälsningar Felix och Victor med 
personal. 

Ps. glöm ej att gilla oss på instagram och 
facebook.
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Sportchefen informerar

2021 kommer återigen att handla om 
mycket spelande på banan, hög beläggning 
på alla våra rangemattor, liv och rörelse på 
puttinggreen och experimenterande runt 
närspelsområdet. Givetvis på ett säkert sätt 
med avstånd och försiktighet i en härlig 
utomhusmiljö. 
 En nyrenoverad 18-hålsbana kommer 
troligtvis vara en bidragande faktor till allt 
detta. Likaså en fortsättning på den golf-
boom som blossade upp under 2020.
 Jag som sportchef, tillsammans med 
mina tränarkollegor Stephen, Niklas och 
Jenny, kommer att göra allt vi kan för att 
bidra till utveckling för er medlemmar och 
era gäster. En ny bana ska bemästras och vi 
vill vara en del av den utmaningen. I skrivan-
de stund så uppdaterar vi kursprogrammet 
på vår hemsida där vi vill erbjuda er med-
lemsträning dagtid, kvällskurser, helgkurser, 
morgonkurser, trainingcamps m.m. I dags-
läget erbjuder vi mer inom vissa områden 

men vi jobbar på att få ett komplett kurs-
program där vi visar en god lyhördhet gent-
emot er medlemmar. En nyhet inför 2021 är 
ett tydligare samarbete med dam- respek-
tive herrkommittén vilket känns roligt. 
 Privatlektioner är en stor del av vår 
träningskultur där vi har möjlighet att 
vässa, repetera, förklara och åstadkomma 
större och snabbare förbättringar. Vi har 
den senaste teknologiska utrustningen och 
erbjuder även golfanpassad kroppsanalys 
för att hitta ledtrådar till golfarens rörelse-
mönster i svingen.  
 Ni hittar all info på vår hemsida under 
fliken ”TRÄNA”. Vill ni ha hjälp, ge feedback 
eller ventilera funderingar, vänligen skriv till 
mig på andreas.hp@dgk.nu.
 Juniorverksamheten fortsätter sin 
utveckling och under vintern har underteck-
nad, tränare, klubbchef och juniorkommitté 
jobbat målmedvetet att vässa juniorpro-
grammet ytterligare. Några nyheter:
1) DGK Touren Elit för våra juniorer med 
lägre hcp, ska ge en ökad tävlingsvana.
2) Tjejsatsning tillsammans med ett 20-tal 
tjejer från Lidingö GK och Stockholms GK, 
13-15 år.

3) Longdriving aktivitet, socialt och utma-
nande.
4) Stort föräldramöte, online 20/4 för utbild-
ning, gemenskap och feedback. 
5) Chatgrupper för juniorer/familjer som 
spelar på samma tävlingsnivå, ska under-
lätta transport och skapa gemenskap.
6) Tydligare och fler nyckeltal som junior-
kommittén följer kontinuerligt.
7) Fortsatt utveckling av våra kögrupper 
samt en fördubbling i antalet ”yngre grup-
per”
8) Året-runt-verksamhet för fler juniorer, 
ökning bland 10-15 åringar. 

Juniorverksamheten på DGK har aldrig haft 
ett större intresse inför en träningsstart med 
en klar ökning i antalet anmälningar. Det 
viktigast i allt detta är att våra juniorer får 
träffa likasinnade, utvecklas tillsammans och 
få golfkompisar för livet. I allt detta skapar vi 
samtidigt goda förutsättningar för idrottslig 
framgång.

Vänligen
Andreas Högberg Piik, sportchef

andreas.hp@dgk.nu

Tävlings- och 
handicapkommittén

Hej!
2020 blev ett litet tävlingsår först på grund 
av pandemin sedan ombyggnaden men nu 
har vi en ny säsong framför oss. 
 Tyvärr råder fortfarande vissa restriktio-
ner vilket innebär att tävlingsverksamheten 
i början på året blir tunn, med ett stort ”om” 
hoppas vi kunna genomföra 3 tävlingar 
före midsommar. Våra matchtävlingar, (Äkta 
Makar, Tryall och Krantz) kan få ett tight 
schema, och vi får vi se när vår nya säsongs-
tävling, ”Fredags”, med valfri partner och 
valfri starttid, kan starta så vi får så många 
tävlingsdagar som möjligt.
 HCP-revisionen sker numer i klubbens 
regi och den föranledde inte några juste-
ringar. Inför öppningen av nya banan kom-
mer en ny slopning att ske så kontrollera 
hur det påverkar antalet slag som just du får.

Väl mött på banan.
Micke Kurpatow

Idrottsverksamheten:

tv • streaming • bredband 

 
Bättre tillsammans

Nu blir Viasat 

och Canal Digital

Och vi ska bli störst 

på underhållning.

NEW
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Juniorkommittén

Golfsäsongen närmar sig och vi planerar just 
nu årets junioraktiviteter. Vinterträningen går 
mot sitt slut och vi har haft ett rekordstort 
antal juniorer som medverkat i vinterträ-
ningen. Våra tränare har gjort ett fenome-
nalt arbete under vintern och har lyckats 
genomföra träningen på ett bra sätt trots 
de begränsningar som pandemin medfört. 
Under vintersäsongen 2020/2021 så har 90 
juniorer i 9 träningsgrupper tränat golf med 
DGK. Av dessa så har 50 också tränat golf-fys 
en gång i veckan utomhus i Altorpskogen. 
Nytt för i år har varit att vi erbjudit även de 
lite yngre juniorerna träning även under vin-
terhalvåret. 
 Vi är noga med att följa Folkhälsomyn-
dig hetens och Golfförbundets rekommenda-
tioner kring junioridrott. Tyvärr medför det 
både begräsningar och ständiga förändring-
ar kring vad som gäller vid träning, läger och 
tävling. Tack för den förståelse som ni junior-
er och föräldrar visat när det ideligen kom-
mer nya besked om ändrade eller inställda 
träningar och läger. Pandemin sätter käppar 
i hjulen för vår verksamhet och redan nu vet 
vi att vi inte kommer kunna genomföra det 
årliga lägret i Kristianstad. Dessvärre kommer 
vi säkert få göra fler justeringar i program-
met men vi lyckades genomföra ett gediget 
juniorprogram under 2020, Corona till trots, 
och vi är övertygade om att vi kommer lyckas 
med det även i år.

 Vår högsäsong drar igång efter påsklo-
vet och den 20e april på kvällen kommer vi 
för första gången ha ett föräldramöte (såklart 
online via Teams). Där kommer vi berätta 
om de sociala aktiviteter och tränings- och 
tävlingsmöjligheter som klubben erbjuder 
våra yngre medlemmar. Nytt för i år är bl.a. 
vår tjejsatsning ”Team Together”. Det är ett 
samarbete med Lidingö GK och Stockholms 
GK där våra flickjuniorer kan träna, tävla 
och umgås över klubbgränserna. Som vi 
skrivit tidigare så har vi på DGK en tacksam 
situation med stort intresse för vår junior-
verksamhet. Dock är det för få flickor som 
tränar och tävlar hos oss och tjejerna har 
också en tendens att sluta med golf i 15 – 
17-årsåldern. Det vill vi försöka ändra på och 
med Team Together hoppas vi att flickjunio-
rerna kommer hitta fler kompisar att spela 
med. En annan nyhet är ”DGK Long Driving 
Championship” där vi skall utse klubbens 
mest långslående tjej och kille!
 Den första omgången av ”DGK Touren”, 
som var en fantastisk succé förra året, drar 
igång den 7 maj och i år introducerar vi 
även ”DGK Tour Elit” för Team DGK och 
Tävlingsgrupperna. Golfskolan, som är till 
för de yngsta juniorerna som ännu inte blivit 
medlemmar, startar den 8 maj. Även i år 
kommer vi arrangera tävlingar i Stockholms 
Golfförbunds regi. Den 23 maj är DGK återi-
gen värd för en ”SGDF Mini Tour” tävling på 
9-hålsbanan (för ungdomar 16 år och yngre 
med 18.5 som lägsta hcp gräns) och den 26 
sep arrangerar DGK finalen av SGDF Rookie 
Tour och SGF Teen Tour First på 18-hålsban-
an. Vi hoppas att så många av våra juniorer 
som möjligt är med och tävlar!
 I övrigt kommer ni känna igen aktivi-

teter som Nattgolfen, klubbmatcherna mot 
Stockholm och Drottningholm, ”Junior 
Day Camp”, vårt sommarläger, etc. Gå in 
på www.dgk.nu/se/junior och leta rätt på 
”Juniorkalendern 2021” så kan ni se allt vad 
klubben erbjuder under året. Vi fortsätter 
utomhus till och med oktober då vi har vår 
avslutning och då vi spelar den prestige-
fyllda ”Juniorer vs. Seniorer”. Verksamheten 
kommer som vanligt att ledas av våra PGA-
utbildade tränare Andreas Högberg-Piik, 
Stephen Law, Niklas Bruzelius och Jenny 
Hagman med stöd av bl.a. Mathias Bohlin, 
Erik Jonasson och Gustav Kocken.   
 Verksamheten skulle inte heller fung-
era utan alla föräldrar som ställer upp under 
säsongen. Skulle ni också vara intresserade 
av att stötta DGK’s juniorverksamhet genom 
att bli juniorsponsor så kontakta gärna 
undertecknad, Andreas Högberg-Piik eller 
vår klubbchef Johanna.
 Vi ser fram emot golfsäsongen 2021 där 
DGK (med en nyrenoverad fantastisk 18-håls-
bana) som skall vara är en naturlig mötes-
plats för både juniorer och seniorer!

Richard Silén

Juniorverksamheten  
– inför 2021

Hej, 
Vintern som till slut kom är nu förbi och natu-
ren börjar vakna upp med den stigande tem-
peraturen, våren är verkligen en fantastisk 
tid! För banornas skull har det varit en förhål-
landevis bra vinter där de allra flesta ytor 
har klarat sig utan några större skador från 
svamp eller is - vilket har varit extra skönt 
med tanke på alla nya ytor på 18-hålsbanan! 
 Sedan i höstas har vi jobbat vidare med 
utvecklig av vår anläggning och stort fokus 
har legat på skogsvård och teeområden. Ett 

Banchefen har ordet 
flertal teeskyltsområden på 18-hålsbanan har 
smyckats med en stensättning för att rama in 
och skapa en kontinuitet genom banan och 
detta arbete tar vi upp nu igen under våren 
och planerar att färdigställa innan öppning. 
Jag vill passa på att informera lite om vår 
nyrenoverade 18-hålsbana och vad vi har 
för utmaningar under kommande säsong. Vi 
kommer öppna en bana som fortfarande är 
mycket ung och för att förvalta vår investe-
ring väl måste vi ta hänsyn till detta när det 
kommer till skötsel och slitage. Fördelen med 
att rulla färdigt gräs är att vi får spelbara ytor 
betydligt snabbare än om vi skulle sått men 
ytorna kommer kräva en större varsamhet. 

När vi öppnar greenerna så kommer dom ha 
en högre klipphöjd än vad vi är vana vid och 
vi kommer att behöva lufta och dressa mer 
och oftare än vad som gjorts tidigare. Bakom 
allt detta finns en anledning och den är att 
våra nya ytor ska hålla över tid, därför vill jag 
redan nu be er att ha överseende med detta. 
Ha tålamod och njut av de nya fina greenom-
rådena! 
 Nu närmar det sig äntligen säsongsstart 
och vi förbereder och fixar för fullt inför en 
mycket spännande säsong!

Vi ses snart på banan!
Jonas Håkansson 

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.



< = Gemensam måltid och prisutdelning
K = Kepsberättigande tävling

* = Kanonstart

TD TL:
Inger Berg (IB), Åsa Lindblom (ÅL), Eva Darlington (ED), Michael Jonasson (MJ) Lars Ljungberg (LL), 

Janne Sjödin (JS), Michael Kurpatow (MK), Staffan Göransson (SG)

Med reservation för ändringar.

TÄVLINGSPROGRAM 2021 - 18-HÅLSBANAN

Datum Dag Anm. Tävling Spelform Tee HCP max Start Sponsor TD
MAJ

Fredagar   Säsongstävling Valfri startid/partner 2 klasser PB alt. slagt -40 VSVP Final 9 oktober MK
14-maj Fre  Anmälningstiden går ut för Matchtävlingarna Krantz, Äkta makar och Tryall    MK

JUNI
06-jun Sön K Flaggtävling Slagspel Valfri -40 08.00  IB
13-jun Sön K Två Generationer Greensome PB G/R -40 08.00  LL 
23-jun Ons  Teen Cup Junior Öppen JK
27-jun Lör K Äkta makar Foursome PB G/R -40 09.00  ED

JULI
03-jul Lör K 5-Klubbors, 2 klasser PB, 18 hål Valfri -40 08.00  JS
04-jul Sön K Carl Reinhold Ulff:s minne, 18 hål slag H 12,4 / D 14,4 V/B  08.00  ÅL
10-jul Lör  Annan Partner 18 hål foursome G/R -40 09.00  LL
25-jul Sön K Annan tee, 2 klasser AB slag, CD PB  -40 08.00  MK

AUGUSTI
07-aug Lör K KM, kategori samtliga kategorier Slag 36 hål G/R  08.00  MK
08-aug Sön K KM, kategori samtliga kategorier 18 hål per dag G/R  08.00  MK
21-aug Lör K KM Dam, Herr 54 hål, Junior 36 hål Slag, 54 hål V/B  08.00  MJ
22-aug Sön K KM Dam (12 bästa), Herr (24 bästa) Slag 18 hål V/B  08.00  MJ
28-aug Lör  Jubileumstävling DGK 90 år 18 Hål G/R    DGK

SEPTEMBER
03-sep Fre  Septemberpokalen Slag, 36 hål, Open -5   SEB SG
05-sep Sön  Mulligans scramble 4-mannascramble G/R -40 09.00 Mulligans MJ
12-sep Sön  DGK Hickory Classic Slag, 18 hål, Open G/R  10.00 Open MK
19-sep Sön K Höstslaget A slag, B+C PB G/R -40 08.30 Konsttävling? MK
25-sep Lör  DGK:s Lagtävling, 4-mannalag Slag, 18 hål  -40 09.00  IB
26-sep Sön  Rockie/First Tour Junior Open     JK

OKTOBER
03-okt Sön  DGK:s Funktionärsgolf 2 klasser  Invit 10.00 Klubben DGK
09-okt Lör K Final i DGK:s Fredagtävling.   Kval 10.00  JS
10-okt Sön  Gröna Kepsen 1 klass Slag, 18 hål, PB G/R  10.00  ÅL

TÄVLINGSPROGRAM 2021 - 9-HÅLSBANAN
MAJ

23-maj Sön  Mini tour junior     JK
SEPTEMBER

12-sep Sön  Juniorernas sponsordag   ?   JK


