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Ordförande har ordet

2021 Jubileumsåret
– DGK 90 år
Kära medlemmar,
Det känns fantastiskt att detta jubileumsår
kunnat erbjuda alla en 18 hålsbana med nya
greenområden och 17 nya fairway bunkrar.
Vi har verkligen en bana att vara stolta över
och bättre skall den bli. Efter en kall vår
kunde vi inleda 90-firandet med att inviga 18
hålsbanan i senare delen av maj.
Golfspelandet i Sverige har under
året minskat något och återgått till en mer
normal nivå och de åtgärder som krävdes
av myndigheterna för att säkerställa ett
tryggt spel påverkade oss bara marginellt
under början av säsongen. Våra intäkter
ligger något över budget och prognosen
för 2021 pekar på en ekonomi i balans. Allt
detta framgår på annan plats i Kuriren och
kommer dessutom att i detalj redovisas på
höstmötet
Arbetet med klubbutvecklingsprojektet
Vision 50/50 - vårt långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande
Golfsverige blir färdigt under hösten och

Kansliet informerar

presenteras utförligt på annan plats i Kuriren.
Utvecklingen av klubbhuset samt planer på
ett nytt hus för golfträning inomhus DGK –
Indoor har nu högsta prioritet efter att ha
pausats under året på grund av Covid-19.
Projektet kommer att presenteras inför höstmötet
Årets medlemsundersökning skickar
signaler att vi måste intensifiera satsningar
på banan samt restaurangen och klubblivet
för att framgent få medlemmarnas fulla förtroende. Medlemsundersökningen kommer
att presenteras på höstmötet.
Vi tackar Mulligans för ett gott samarbete med mycket god mat i en trevlig miljö
med bra service vilket uppskattats av många
medlemmar och gäster.
Ett citat av Göran Zachrisson, hämtat
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”
Vi har många att minnas, mycket att fira
och ännu mer att se fram emot.
Hösthälsningar och varmt välkomna till
höstmötet på klubben
Hälsa åt alla
Henrik Meldahl

Bankommittén
När 18-hålsbanan öppnade i maj med helt
nya greenområden och bunkrar var det
en fantastisk milstolpe för allt arbete som
bankommittén tillsammans med klubbens
personal lagt ner under de senaste åren.
Ännu roligare har varit att få ta del av den
strid ström av positiva omdömen kring
banan som inkommit under hela säsongen.
Vi har verkligen banor som uppskattas av
medlemmar och gäster.
Glädjande är också att banorna (trots
skyfallen i maj) även i år mått mycket bra
trots det höga speltryck som varit hela året.
De utökade skötselfönstren har fungerat
bra och Jonas & övriga banpersonalen har
verkligen ett bra schema som får ihop skötsel
och spel på ett lysande sätt.
Men trots de enorma stegen framåt behöver vi fortfarande jobba vidare med våra
banor. Så under hösten har bankommittén
även prioriterat och tagit fram en plan över
vad som lämpligt bör förbättras under 2022
för att fortsätta vägen fram mot visionen.
Detta kommer presenteras på höstmötet.
Det tål att repeteras att det är en stor
glädje att få samarbeta med passionerade
medlemmar i bankommittén som med stort
engagemang driver på och stöttar ban- och
övrig personal på golfklubben. Och kom
gärna ihåg att ofta tacka banpersonalen som
gör ett fantastiskt jobb som bl.a. resulterar
att vi kan spela på banor som mår mycket
bra från öppningsdagen och långt in i oktober.
Tack för i år & vi ses på banorna!
/Fredrik Åhlberg, ordförande bankommittén
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Shopen och receptionen
Vi vill börja med att tacka alla medlemmar
och gäster för den här säsongen. Det har
varit ett högt och roligt tempo i shop och reception under året. Många medlemmar har
handlat kläder, skor, klubbor och accessoarer.
Det har även varit full fart på våra banor med
mycket spel och tävlingar.Det är samtidigt
en utmanande bransch att driva golfbutik,
då nätet och de stora kedjorna är svåra att
konkurrera mot.
Tack vare er trogna medlemmar så
lyckas vi hålla ett bra utbud och bra priser.
Vi ligger på samma prisnivå som t ex Dormy
och utöver det så har ju ni medlemmar 10 %
rabatt så vi hoppas att vi är det självklara valet för er när ni ska köpa golfkläder, klubbor,
bollar och allt övrigt som hör golfen till.
Du kan också greppa om och reparera
dina klubbor hos oss i shopen. Kontakta
Stephen för mer information och hjälp.
Våra tränare besitter en djup kunskap i

clubfitting, och hjälper er att skräddarsy er
utrustning bla. med hjälp av Trackman.
Passa på nu under vintern att göra din
utprovning då leveranstiderna dessvärre
fortfarande är långa.
Under december månad kommer shopen ha öppet med fina erbjudanden inför
julen. Passa på att komma in och köp dina
julklappar hos oss!
Tack för denna säsong!
Hälsar personal i shop och reception

Klubbchefen har ordet
Nu är golfsäsongen 2021 över, en säsong
som varit otroligt rolig och spännande.
Vi öppnade den 24 maj en ombyggd och
renoverad 18-hålsbana, som har gett oss alla
en utmaning och som inte har varit helt enkel
att spela. Däremot en härlig golfupplevelse!
Tack till alla er medlemmar som gör vår
golfklubb till en fantastisk anläggning, där vi
kan trivas och utvecklas tillsammans. Tänk på
att en så enkel sak som ett ”Hej” gör att alla
känner sig välkomna hos oss. Glöm inte det!
Vill även tacka min personal som varje
dag gör sitt yttersta för att få ge er medlemmar och gäster en härlig upplevelse.
Jag ser fram emot att tillsammans med
styrelse, personal och medlemmar fortsätta
utveckla klubben. Om vi inte syns på höstmötet den 23 november så får jag önska er
alla en härlig höst och vinter.
Tack för denna säsongen!
Hälsar Johanna

SÄKRA DIN MERCEDES-BENZ INFÖR 2022.
Välkommen till Bilia så hjälper vi till med din beställning.

NYA EQA. HELT ELEKTRISK.
Privatleasa från 5.295 kr/mån. Inkl. service.
Businessleasa från 4.595 kr/mån. Inkl. service.

PrivatLeasing och BusinessLeasing hanteras av Mercedes-Benz Finans Sverige AB (MBF) i samarbete med Mercedes-Benz
Sverige AB och auktoriserade agenter. PrivatLeasing är inkl. service i 36 mån. BusinessLeasing är exkl. moms och inkl.
service i 36 mån. EQA 250: strömförbrukning kWh/100 km bl. körning WLTP: 17,8-19,1. CO2 g/km: 0. Reservation för tryckfel,
prisförändringar samt slutförsäljning. Bilarna på bild kan vara extrautrustade.

biliamercedes.se
0771-400 000
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Djursholms Golfklubb tackar sina sponsorer

Juniorsponsorer
AVISIO

Fam. Moro

Mindful Ventures
Henrik Norlander
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Rapport Vision 50/50
Vad har hänt under säsongen?
Styrgruppen har under våren och hösten
gjort klart Rond 3 av det digitala klubbutvecklingsprogrammet och därmed hela
utbildningen. Som en del i detta har vi också
färdigställt målformuleringarna och handlingsplanen. Vi har haft ett antal träffar där
även hela styrelsen var inbjuden till den sista
träffen nu i oktober.
Handlingsplanen blir en del av verksamhetsplanen och kommer att finnas tillgänglig
för medlemmar på hemsidan. Handlingsplanen grundar sig på den nulägesanalys
och de problemformuleringar vi tagit fram
utifrån spaningar på alla delar av vår verksamhet.
Vi kommer också att fortsätta med
arbetet kring värdegrund och vision samt
övriga styrdokument.

Ett antal förbättringsområden har identifierats såsom:
• Se till att klubben präglas av öppenhet,
inkludering och jämställdhet och att vi har
öppen och transparent information.

• Säkerställa att främre tees har samma
status och rätt längd.

• Fastställa värdegrund som kommuniceras
tydligt och se till att klubben har tydliga
och sammanhängande styrdokument
baserade på värdegrund och jämställdhet.

• Utveckla vår elitverksamhet och få tjejer att
stanna i golfen.

• Säkerställa en inkluderande möteskultur
och sammansättning av kommittéer för att
representera alla medlemmar.
• Möjliggöra en en bred och jämställd
rekrytering både bland personal och
ideella.
• Se över och uppdatera tävlingsutbud och
aktivitetsprogram för att inkludera alla
målgrupper.

• Förbättra samspel på banan både med
personal och mellan medlemmar.

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.
Mer information om vad vi gjort tidigare
och fakta kring klubbutvecklingsprogrammet hittar ni på hemsidan under fliken Vision
50/50.
/ Anna Nelson Orring
förändringsledare vision 50/50
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Verksamhetsplan Djursholms golfklubb 2022
Vision
Djursholms Golfklubb skall vara en attraktiv
och respekterad familjeklubb där trivsel,
spelglädje, kvalitét, golftradition och gemenskap står i fokus.
Fokusområden:
- Banor
- Medlemmar
- Gemenskap
Grundläggande idé och strategi
- Präglas av vänlighet, respekt, öppenhet
och inkludering såväl mellan medlemmar
som gentemot personal och gäster.
- Verka för en inkluderande och jämställd
golfklubb.
- Verka för att bevara golfens goda traditioner beträffande spel och uppträdande.
- Verka för en aktiv och bred barn- och
ungdomsverksamhet med möjlighet till
fortsatt elitsatsning.
- Verka för att vara en familjeklubb, där vi
skapar 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.
Vision 50/50
Målet med klubbutvecklingsprogrammet
vision 50/50 är att vi ska få ett mer jämställt
och inkluderande klimat på klubben.
Målformulering och handlingsplan med prioriterade förbättringsområden är framtagna
och kommer integreras i klubbens verksamhetsplan.
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PRIORITERADE OMRÅDEN 2022
Ekonomi och medlemsantal
- Säkerställa en fortsatt god ekonomi.
- Medlemsantalet med spelrättighet beräknas i nivå med 2021.
- Klubbens långsiktiga policy är att investeringarna skall ligga i nivå med de årliga
avskrivningarna.
Klubbens organisation
Klubbens organisation kommer utökas med
en tränare och en shop/receptionsansvarig
under 2022. Kansli och tränare kommer vara
sex tillsvidareanställda och ytterligare tre
säsongsanställda. Banarbetarna är fem tillsvidareanställda och tio säsongsanställda.
Vi kommer organisera oss utifrån följande
områden:
- Idrottsverksamhet
- Shop/Reception
- Bana
- Medlemsservice/Ekonomi
Banorna och träningsområden
- Göra våra banor visuellt attraktiva och
utmanande för alla.
- Under hösten kommer ombyggnation av
alla orangea/röda tee:s , samt uppdatering
av några vita/gula tee:s genomföras.
- Omstreckning av 9 hålsbanan för att förbättra säkerheten.
- Uppgradera maskinparken och byta ut
enligt plan.
- Kompletterande skogsvård och trädplanteringar, utöver vanlig skötsel.
- Arbeta med åtgärder som förbättrar säkerheten vid rangen.
- Kontinuerligt se över samtliga håls säkerhet.
- Arbeta aktivt med att informera och
påverka medlemmar och gäster att laga
nedslagsmärken och återlägga uppslagen
torv.

Anläggningen (Klubbhus och shop)
- Fortsätta utvecklingen och bygget av DGK
Indoor.
- Ta fram ett underlag för renovering och
översyn av klubbhuset.
- Erbjuda ett attraktivt och tilltalande utbud
av kläder, skor och klubbor i shopen för
alla målgrupper.
- Aktivt stödja och utveckla restaurangverksamheten genom kontinuerlig dialog.
Idrottsverksamheten
- Klubbens ska erbjuda ett brett utbud av
träningsmöjligheter för alla målgrupper.
- Kommittéerna ska arrangera ett utbud
av aktiviteter och tävlingar som speglar
respektive målgrupps behov.
- Säkerställa en inkluderande möteskultur
och sammansättning av kommittéer för att
representera alla medlemmar.
- Fortsätta utveckla vår juniorverksamhet
Information- och kommunikation
- Under 2022 kommer vi ta fram en kommunikationsplan, där alla klubbens verksamheter är inkluderade.
- Ny hemsida kommer publiceras
- Informationskanaler som vi använder oss
av är hemsidan, Instagram, Facebook,
nyhetsbrev, klubbtidningen och klubbens
informationstavlor.
- Utvärdering och uppföljning av medlemsenkät sker kontinuerligt efter varje
säsong.
Miljö och socialt engagemang
- Uppdatering av klubbens miljöpolicy- och
miljöplan kommer genomföras under
2022.
- 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.
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Kallelse till Höstmöte i Djursholms Golfklubb
för verksamhetsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022.
Medlemmarna i Djursholms Golfklubb kallas härmed till
Höstmöte tisdagen den 23 november 2021 kl 19.00 i klubbhuset
Anmälan till mötet kommer i ett separat utskick

Höstmöte

Föredragningslista
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)

Valnämndens förslag till Höstmötet 2021
För år 2021 har Djursholms Golfklubbs
styrelse haft följande sammansättning:
Ordförande, Henrik Meldahl samt leda
möterna Jonas Lindholm, Anna Wendt,
Anna Nelson Orring, Caroline Berg, Fredrik
Åhlberg och Fredrik Rudberg.
I och med utgången av år 2021 utgår mandatperioden för ordförande Henrik Meldahl
samt ledamöterna, Anna Wendt, Caroline
Berg och Fredrik Åhlberg
Revisorer för 2020 års verksamhet har
varit Johnny Svenander och Robert Hass
lund.

Valnämndens förslag
För verksamhetsåret 2022 föreslår valnämnden enigt
- att styrelsen utöver ordförande skall
bestå av sex till åtta ledamöter.
- att ordförande för klubben tillika
ordförande i styrelsen för kalenderåret
2022, väljes Henrik Meldahl och att till
ledamöter i styrelsen för kalenderåren
2022 och 2023 omväljes Caroline Berg,
Anna Wendt och Fredrik Åhlberg, samt att
för samma tidsperiod nyväljes Susanna
Marcus.
- att Johnny Svenander (RSM) omväljes
som klubbens revisorer för kalenderåret
2022.
- att Robert Hasslund (RSM) nyväljes till
revisorssuppleant för kalenderåret 2022.
- Att Henrik Meldahl väljs som ombud till
GDF-möte.

Samtliga av valnämnden föreslagna kandidater 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 i oktober 2021
Djursholms Golfklubbs Valnämnd 2021
Carl-Johan von Uexküll, sammankallande
Ulla Fredriksson, Janne Sjödin
Marika Brändström, Charlotte Levén
Anm: Mandattiden i valnämnden utgår
för Marika Brändström och Charlotte Levén.
Kvarstående ledamöter för 2022 är CarlJohan von Uexküll, Ulla Fredriksson
och Janne Sjödin.
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Kommentar till budget 2022
Den preliminära budgeten baseras på samma medlemsantal som
2021 (1080 fullvärdiga medlemmar). Styrelsen föreslår en höjning av
spelrättsavgiften med ca 2,6%, medlemsavgiften höjs i år till 1300 kr
efter att ha varit i oförändrad sedan 2010. Styrelsen föreslår att ta bort
kapitalinsatsen och ersätta den med en inträdesavgift på 35 000 kr
för att bli medlem i klubben. Inga befinltiga medlemmar påverkas av
förslaget.
Vi höjer greenfeeavgifterna 2022, vardag 1050 kr och helg 1150 kr.
Gäst till medlem lämnas oförändrad mot föregående år.
I Investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2022 föreslås en
fortsatt renovering av banan som följer den planerade masterplanen.
Övriga investeringar är förbättringar på rangen, parkering och klubb
hus. Vi föreslår även en investering av DGK Indoor, som kommer
påbörjas under hösten 2022.
Kostnaden för bana blir högre efter utökat skötselprogram, med
mer dressning av fairway och greener. Personalbudget förändras pga
ytterligare två anställningar (en tränare och en shop/receptionsansvarig) inför 2022. Fastighetskostnaderna har ökat pga av högre elkostnader och mer underhåll i våra fastigheter.

Kommentar till prognos
Det prognosticerande resultatet för koncernern 2021 beräknas uppgå
till 196 kkr, vilket är bra i förhållande till att vi inte öppnade 18 hålsbanan förräns den 24 maj. Anledning till det goda resultatet är att
efterfrågan på greenfee spel och träning har varit hög, detta mycket
pga av nyöppnad bana och Covid-19 pandemin. Gentemot budget har
greenfeeintäkten ökat med 1 200 kkr och driving rangen med 250 kkr.
Ytterligare en intäkt som ökat är kommittéintäkterna, det är till största
delen högt deltagarantal i vår juniorverksamhet och hög efterfrågan
på lektioner och kurser.
De poster i budget som belastat kostnadssidan mer är bana/
maskiner, där vi köpt in extra sand för att dressa fairway, grus till våra
vägar som ej är asfalterade och fler maskiner som krävt service och reservdelar. Fastighetskostnaderna har ökat på grund av större underhåll
på fastigheterna och dyrare elkostnader. Högre beläggning på anläggningen och ökade öppettider har krävt mer resurser i form av personal
än beräknat.
Shopen generar ett positivt resultat och marginalen på sålda
varor är ca 30%.

Förslag till årsavgifter för
verksamhetsåret 2022-01-01 - 2022-12-31		
		Årsavg
DGK KGAB
Tot
2021
Årsavgifter

		

			

Senior 27 +

1 300 7 850

9 150

8 850

Senior 22 -26 år

1 300 5 700

7 000

6 800

Junior

1 300 2 400

3 700

3 530

Yngre junior

1 300 1 750

3 050

2 880

Vardagsmedlem

1 300 5 200

6 500

6 300

Vardagsmedlem/ 9 hål lörd/sön

1 300 6 200

7 500

7 250

Medlem 9 hålsbanan

1 300 3 850

5 150

4 950

Medlem utan spelrätt

1 300 		

1 300

1 200

200 		

200

200

Köavgift senior och junior /årsavgift

Skåpavgifter						
Omklädningsrum

250 			

250

Skåp i vagnhall, underskåp

500 			

450

Skåp i vagnhall, underskåp

800 			

750

Övriga avgifter						
Inträdesavgift senior
Inträdesavgift junior
Kapitalinsats

35 000 		 35 000 21 000
5 000 		

5 000

- 		

-

Förseningsavgift Djursholms GK

200 			

Förseningsavgift Källgärdet Golf AB

400 			

Hyrbil medlem läkarintyg

250 			

Hyrbil medlem och gäst

450 			

Hyrbil med med läkarintyg
15 tillfällen

3 300 			

Greenfeeavgifter 2022				
Avgift per rond

18 hålsbanan 9 hålsbanan
Sen
Jun
Sen
Jun
Vardagar
1 050
500
300
150
Vardag spel med aktiv medlem
600
300
200
100
Helg/Helgdag
1 150
550
400
200
Helg/helgdag spel med aktiv medlem 700
350
300
150
				

Information angående betalning av medlems- och spelavgifter 2022.
1
2
3
4
5
6

Fakturan på medlemsavgiften mailas ut dagarna efter höstmötet med förfallodatum 30 december 2021.
Förseningsavgift om 200 kr utgår vid betalning efter förfallodatum.
Medlem som inte betalat sin medlemsavgift trots påminnelse anses frivilligt ha utträtt ur klubben (ref: Stadgar §2).
Fakturan på spelavgiften mailas ut i mitten av januari med förfallodatum den 28 februari 2022.
Förseningsavgift om 400 kr utgår vid betalning efter förfallodatum.
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 är olika bankgironummer för medlemsavgift respektive spelavgift.
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Förslag till investeringsbudget 2022

Medlemsstatistik

Rubrik			Kostnad
Bananläggning

Uppdatering vita/gula tee:s

400 000 kr

Säkerhet/ nya sträckningen 9 hålsb 400 000 kr
		
Maskiner		
*DGK Indoor		
Övrigt

Utfall
U 2018

Ombyggnation orange/röda tee:s 1 500 000 kr

Rangen
Klubbhus
Maskinhall omklädningsrum
Parkering

Senior 27 +

1 088

1 093

Senior 22-26 			

Utfall

1 045

1 025

-

64

177

157

166

368

186

205

211

163

106

125

134

V-m+ 9 helg 		

74

75

83

Diplomat 			

1

1

2 816

2 826

2 300 000 kr

Yngre Junior 0-15 		

1 000 000 kr

Junior 16-21

18 000 000
kr DGK
Vardagsmedlem
Förslaget
projekt
Indoor 2022
750 000 kr

Utfall

2019 15/9 2020 30/9 2021

Inför kommande år föreslår vi att påbörja exekveringen utav DGK Indoor. Vi har sedan ett år
650 000 kr
9-hålsmedlem
302
318
380
322
arbetat fram underlag med ritningar och kalkyler, samt fått ett positivt förhandsbesked från
1 000 000 kr
Hedersmedlem
6
6
6
4
Danderyds kommun om DGK Indoor.
1 000 000 kr

Vi vill
i enlighet
vår vision
skapa
en attraktiv
anläggning
medlemmar
kan trivas o
		
3 400
000 kr med Summa
antal
medlemmar
1 927
1 960där alla
1 994
2 010
umgås
från
morgon
till
kväll,
året
runt.
Därför
tror
vi
i
styrelse
och
ledning
att
DGK
Totalt		
24 700 000 kr
Medlemmar u spelrätt
855
859
845
816Indoor är
del
i
klubbens
fortsatta
utveckling.
* För investering av DGK Indoor kommer pantsättning av fastigheterna golfklubben
äger genomföras.

Totalt antal medlemmar

2 782

2 819

Vad är DGK Indoor?

DGK Indoor 2022
Inför kommande år föreslår vi att påbörja exekveringen
utav
DGK InDGK
Indoor
är en inomhushall,
där vi kan träna och utvecklas som golfare under höst, vinter
Åldersfördelning
door. Vi har sedan ett år tillbaka arbetat fram underlagByggnaden
med ritningar
kommer vara belägen på marken där bostadshusen står i dag och kommer inneh
Ålder
Antal
%		
och kalkyler, fått ett positivt förhandsbesked från Danderyds kom4
5
träningsplatser
med
trackman
Under 21
445
16
mun för DGK Indoor.
- Puttmatta
Vi vill i enlighet med vår vision skapa en attraktiv anläggning
där
22-26
169
6
- året
Nya
omklädningsrum för damer och herrar
alla medlemmar kan trivas och umgås från morgon till kväll,
runt.
27-40
254
9
- Mötesrum/konferensrum
Därför tror vi i styrelse och ledning att DGK Indoor är en viktig
del i
41-50
421
15
- Gym
klubbens fortsatta utveckling.
51-60
562
20

Vi vill bygga värden för
klubben och skapa en mötesplats för
61-70
420våra medlemmar året
15 runt. Att
Vad är DGK Indoor?
den efterfrågan vi har på träning från medlemmar och ge möjligheter till spel- och träning år
71-80
429
15
DGK Indoor är en inomhushall, där vi kan träna och utvecklas som
Idag
genomför
vi
vinterträning
för
en
begränsad
andel
medlemmar,
allt
sker
långt
bort från k
golfare under höst, vinter och vår. Byggnaden kommer vara belägen
81 och äldre
126
4
kostar mycket pengar och det blir ineffektivt för både personal och medlemmar.
på marken där bostadshusen står i dag och kommer innehålla:
2826
100
Med DGK Indoor kan vi skapa fler möjligheter till att utvecklas
och trivas på Djursholms
golfk
- 4 - 5 träningsplatser med trackman
Snittåldern på klubben är 48,9 år
- Puttmatta
Ekonomi och finansiering av DGK Indoor
- Nya omklädningsrum för damer och herrar
Beräknad kostnad för DGK Indoor är 18 miljoner kr, det är en intäktsgenererande verksamhe
- Mötesrum/konferensrum
golfklubben och bedrivs i egen regi. Finansieringen sker genom banklån och medlemslån från
- Gym
antal medlemmar. Vi kommer inte ta
in kapital
från
samtliga
Betala
i tid
för
att medlemmar för att genomföra
Vi vill bygga värden för klubben och skapa en mötesplats
för medprojektet.
slippa förseningsavgift
lemmarna året runt. Att tillvarata den efterfrågan vi har
på träning
Missade
du mötet den 8 november eller vill veta mer innan höstmötet den 23 november så k
och ge möjligheter till spel- och träning under hela året.
Idagned
genomladda
hela presentationen
från vår hemsida
(www.dgk.nu).
Vid frågor om projektet kont
Medlemsavgiften
senast
30 december 2021
för vi vinterträning för en begränsad andel medlemmar,
allt sker långt
klubbchef
Johanna.
Spelavgiften senast 28 februari 2022
bort från klubben, kostar mycket pengar och det blir ineffektivt för
både personal och medlemmar.
Med DGK Indoor kan vi skapa fler möjligheter till att utvecklas
och trivas på Djursholms golfklubb.

!

Ekonomi och finansiering av DGK Indoor
Beräknad kostnad för DGK Indoor är cirka 18 miljoner kr. det är en
intäktsgenererande verksamhet för golfklubben och bedrivs i egen
regi.
Finansieringen sker genom banklån och medlemslån från ett
antal medlemmar.
Missade du mötet den 8 november eller vill veta mer innan höstmötet den 23 november så kan du ladda ned hela presentationen
från vår hemsida (www.dgk.nu). Vid frågor om projektet kontakta vår
klubbchef Johanna.
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Prognos resultaträkning för Djursholms GK,					
Källgärdet Golf AB och Koncernen 210101 - 211231 (kkr)				
INTÄKTER
Prognos 2021
Prognos 2021
Prognos 2021
		
DGK
KGAB
KONCERN
Medlemsavgifter
3 430
10 930
14 360
Kö-/Förseningsavgifter/Admin
250
8
258
Skåpavgifter
240
240
Inträdesavgifter
1 960
1 960
Summa medlemsavgifter
5 640
11 178
16 818
					
Greenfee
3 950
3 950
Företagsgolf
60
60
Summa gästavgifter
4 010
4 010
					
Hyror bostadshus
130
130
Reklam/Annonser
580
580
Hyror KGAB
4 930
Kommittéintäkter
2 160
2 160
Shop		
2 450
2 450
Driving range
750
750
Övriga intäkter
1 050
270
570
Summa övr intäkter
8 270
4 050
6 640
Summa intäkter
13 910
19 238
27 468
					
		
Prognos 2021
Prognos 2021
Prognos 2021
KOSTNADER
DGK
KGAB
KONCERN
Personalkostnader
2 760
7 650
10 410
Bankostnader
50
1 775
1 825
Maskinkostnader
53
830
883
Fastighetskostnader
1 700
490
2 190
Kontorskostnader
500
286
786
Hyror arrenden
580
4 930
580
Avgifter SGF/SGDF
385
109
494
Kommittékostnader
1 300
1 300
Shop		
1 750
1 750
Övriga kostnader
550
1 250
1 050
Summa kostnader
7 878
19 070
21 268
Resultat före avskr, skatter o finans poster
6 032
168
6 200
					
Avskrivningar
-5 900
-5 900
Resultat före finans poster o skatt
132
168
300
					
Finansiella poster
-100
-4
-104
Skatt
Årets Resultat
32
164
196
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Budget 2021
KONCERN
14 639
250
260
680
16 829
2 680
100
2 780
144
200
1 440
570
2 809
5 163
24 772
Budget 2021
KONCERN
9 772
1 770
692
1 734
732
580
489
988
2 795
19 552
4 494
-5 000
-506
-40
0
-67
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Preliminär budget 2022 för:					
Djursholms GK, Källgärdet Golf AB och Koncernen (kkr)
		
Budget 2022
Budget 2022
Budget 2022
Budget 2021
		
DGK
KGAB
KONCERN
KONCERN
INTÄKTER				
Medlemsavgifter
3 600
11 840
15 440
14 639
Kö-/Förseningsavgifter/Admin
270 		
270
250
Skåpavgifter
270
270
260
Inträdesavgifter
1 750
1 750
1 680
Summa medlemsavgifter
5 620
12 110
17 730
15 639
					
Greenfee
3 500
3 500
2 680
Företagsgolf
180
180
100
Summa gästavgifter
3 680
3 680
2 780
					
Hyror bostadshus		
144
Reklam/Annonser
700
700
200
Hyror KGAB
5 000
0
Kommittéintäkter
2 300
2 300
1 440
Driving range
750
750
570
Shopen
2 700
2 700
Övriga intäkter
1 100
300
500
2809
Summa övr intäkter
8 400
4 450
6 950
5163
Summa intäkter
14 020
20 240
28 360
23 582
					
		
Budget 2022
Budget 2022
Budget 2022
Budget 2021
KOSTNADER
DGK
KGAB
KONCERN
KONCERN
Personalkostnader
2 900
8 500
11 400
9 772
Bana/Maskinkostnader
145
2 500
2 645
2 462
Fastighetskostnader
1 750
220
1 970
1 734
Kontorskostnader
450
300
750
732
Hyror arrenden
600
5 000
600
580
Avgifter SGF/SGDF
390
100
490
489
Kommittékostnader
1 500
1 500
1088
Shop		
1 700
1 700
Övriga kostnader
600
1 500
1 300
2 795
Summa kostnader
8 335
19 820
22 355
16 697
Resultat före avskr, skatter o finans poster 5 685
420
6 005
4 494
					
Avskrivningar
-5 800
-10
-5 800
-4 521
Resultat före finans poster o skatt
-115
420
305
-27
					
Finansiella poster
-100
-110
-40
Skatt				0
Årets Resultat
-215
410
195
-67
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Damkommittén

Damernas säsong 2021
Vi har haft en otroligt härlig säsong på en
mycket fin och utmanande ny bana!
Under säsongen 2021 har Damkommittén
arrangerat 16 tävlingar och 5 måndags dropin. Vi har genomfört tävlingar som vi vet är
populära och som vi har haft i många år,
men vi har också provat nya tävlingsformer
på andra dagar och starttider, med förhoppningen att attrahera fler Damer i åldrarna
22-33. Damkommittén är till för alla damer
på klubben.
Årligen möter vi Stockholm GKs damer i
2 matcher. Vi förlorade borta och glädjande
vann vi hemmamatchen.
Vi kunde genomföra Skandia Mäklarpokalen en mycket uppskattad och rolig
tävling för såväl damer som herrar. Ladies
Invitational och vår Nationella Damdag var
välbesökta av damer från flera andra klubbar
som uppskattade både vår bana och trevlig
klubbmiljö.

Vinnare under året
Nedan återfinns vinnararna på några av våra
tävlingar under året:
• Eclectic – Elisabet Palm-Werner
• Pärlorna – Anna Hinderson
• Ciselas – Åsa Lindblom
• Lenas – Lotta Stalin
• Tyra o Mary Ann
– Birgitta Horn af Åminne och Agneta Olby
Säsongen avslutades med traditionsenliga
Rosa Bollen-tävlingen som var mycket välbesökt– en lagtävling där den som har rosa bollen får dubbla poäng. Väldigt rolig spelform
med många deltagare som avslutades med
efterföljande middag. En fantastisk gemenskap, många häftiga dialoger om hur vi kan

Klubbhuskommittén

Banchefen har ordet

Det är oerhört glädjande att se så många av
er medlemmar och även externa gäster i vår
fina restaurang, Mulligans. Det bidrar starkt
till den levande golfklubb som vi eftersträvar att vara.
Vårt huvudsakliga fokus under sommaren och hösten har handlat mycket om att
planera för nästa steg kring DGK Indoor. Vi
har nu kommit så långt att vi på höstmötet
kommer att be om ert stöd för att gå vidare
med denna spännande investering i enlighet med vår vision 2030:
Vi vill i enlighet med vår vision skapa ett
attraktivt klubbhus där alla medlemmar kan
trivas, umgås från morgon till kväll året runt.
Höstmötet kommer att föregås av ett
informationsmöte för er som vill veta mera.
Nu tar vi nästa steg mot att bli en av Sveriges attraktivaste golfklubbar!
Väl mött
Fredrik Rudberg
Ordf Klubbhuskommittén

Första säsongen med 18-hålsbanans nya ytor
är spelad och det har varit en rolig och lärorik
säsong. Spelmässigt lärorik för oss alla men
även skötselmässigt lärorik för oss på banan.
Vi har landat in i ett bra sätt att sköta de
nya ytorna på och tycker att samspelet med
medlemmar och gäster fungerat väl.
Gräset har satt sig och mår bra och det
är näst intill omöjligt att se spår av alla de
skarvar och anslutningar från förra höstens
gräsrullning.
På en handfull ställen runt greenerna
har vi haft dräneringsproblem vilket resulterat i blöta och mjuka områden - som ni
säkert har lagt märke till.
Detta är inget konstigt med tanke på
omfattningen av det arbete som gjordes
förra året och dessa områden är nu undersökta och åtgärdade av entreprenören efter
en ettårs besiktning.
Det är verkligen glädjande att höra
alla positiva ord om spelupplevelsen av
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utveckla spelprogram m.m. för att attrahera
än fler damer i klubben och förstås många
härliga skratt. Nedan ser ni ett exempel på
ett febrilt letande i vattnet efter den rosa
boll – självklart pågick inte letande mer än
3 minuter. Tyvärr kunde bollen inte hittas
- detta var redan på hål 4.
Då Gunilla Sjödin och Gittan Törn valt att
inte fortsätta i Damkommittén avtackades
de på säsongsavslutningen. Ett stort tack
från oss alla Damer: för ert engagemang och
proffsiga genomförande av tävlingar under
åren! Deras ersättare är Marie-Louise Sand
och Eva Palmieri Borg, presentation av dom
återkommer vi med. Susanna Marcus valdes
till Ordförande för Damkommittén även
nästa år.
Damkommittén vill även ta tillfället i akt
och tacka kansliet, receptionen och banarbetare för ett mycket bra samarbete under året.
Vi kommer även i år skicka ut en enkät
till samtliga damer på klubben i syfte att utveckla och behålla det som ni damer önskar,
välkomna att påverka nästa säsong!
Tack för en härlig säsong!
Susanna Marcus, Elisabet Palm Werner,
Anna Rex Gertz, Eila Eskola, Gunilla Sjödin och
Gittan Törn – Damkommittén

18-hålsbanan och det är inte bara interna
positiva reaktioner utan även många röster
utifrån som berömmer projektet och resultatet vilket vittnar om något som vi ska vara
mycket stolta över. Det är roligt att jobba på
en klubb med engagerade medlemmar, där
det finns en vilja att utveckla och förbättra
anläggningen och nu när vi fått så fina
greenområden på 18-hålsbanan kan man
inte undvika att blicka vidare mot att höja
kvalitén ytterligare på övriga ytor.
Under hösten drar vi i gång med renovering av tees på hål 7/18. Vi kommer där
få separata gul-vita tees med ett vitt som
blir något längre än idag, ett nytt rött tee
som hamnar lite längre fram samt ett riktigt
orange tee.
Utöver detta kommer vi bland annat
jobba vidare med diverse dräneringsarbeten,
förbättra och dra om vägar samt den årliga
skogsvården – i form av planteringar, röjning
och gallring.
Tack för denna säsong!
Jonas med banpersonal
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Herrkommittén
Det har varit ett fantastiskt golfår på Djursholm. Efter ett år av väntan och många
nio-håls rundor så har vi nu haft en bana som
är bättre än någonsin. En bana med många
nya utmaningar vilka kommer att göra oss
till bättre golfare vad det lider. Tids nog och
med rätt träning kommer vi att få kontroll på
våra inspel och bollarna kommer inte att rulla
av green varje gång.
Tävlingssäsongen kom inte i gång förrän
i juni men vi har lyckats genomföra 16 olika
tävlingar som har involverat och sysselsatt
mer än 50 av oss herrar i klubben.
Vi har plats för många fler, så var inte
blyga och boka redan nu in tisdagarna under
kommande säsongen som en golfdag. Det
kommer en enkät senare under hösten. Era
tillbakakopplingar behövs för att vi skall
kunna anpassa kommande aktiviteter till vad
som efterfrågas.
Nymodigheter 2021.
Närspelsträningarna i maj och juni var en
succé med ett femtiotal deltagare – hade

vi haft lite mer kapacitet kunde vi säkert ha
varit dubbelt så många. Nästa år skall vi ha
mer av detta. Inte bara närspel utan även
flera Master Class i puttning.
Sponsrade priser i form av bollar på tisdagstävlingarna har varit uppskattade – i alla
fall av vinnarna. Stort tack till alla ni som varit
sponsorer – och ett ännu större tack till Inge
som har skött administrationen. Vi kommer
att fortsätta nästa år och behöver därför flera
sponsorer.
Klubbmatcher
Vi har haft stor framgång i våra klubbmatcher; vunnit mot Täby, Lidingö och
Stockholm (två gånger). Vallentuna blev oss
övermäktiga – men vi tar revansch nästa år.
Övriga tävlingar
Säsongstävlingen spelades som slaggolf i
två hcp klasser över 18 hål där de 5 bästa
rundorna räknades. Vinnare i L klassen blev
Jan Hammarlund på 364 slag och vinnare i H
klassen blev Kjell-Åke Schlyter på 362 slag.
Try-all (Irish greensome) vanns av
Janne Grönqvist och Anders Gavlevik. Claes
Montelius och Robert Berglund stod som

vinnare i årets upplaga av Senior-Classic
och får nu vårda den vackra statyetten
under kommande år.
Vår enda matchtävling, Alla-Mot-Alla,
vanns i år av Arne Blitz som lyckades besegra
alla övriga tävlande.
Herrkommittén har också anammat
principen att alla anmälningsavgifter kommer tillbaka som priser. Under året har vi
omfördelat mer än tretton tusen kronor- som
vinnarna sedan har kunnat spendera i shopen eller på vår fantastiska krog Mulligans.
Tack för i år
Vi har haft ett utmärkt samarbete med banpersonal, tränare, kansli och reception under
året. Tack för er support som har gjort att vi
har kunnat genomföra årets aktiviteter.
Till sist, ett stort tack till mina kollegor
i herrkommittén; Janne, Lennart, Inge, Kenneth och Thomas. Ett sant nöje att jobba
med er alla – en positiv attityd och en vilja att
alltid ställa upp när det behövs. Utan er hade
det inte blivit någon säsong alls.
Tack för i år, vi ses 2022 om inte förr så på
9-håls banan under hösten och våren
Herrkommittén genom
Håkan Werner
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Sportchefen informerar

Idrottsverksamheten:
2021, vilket år att sammanfatta. Inledningen
var trevande med begränsade seniorkurser,
små träningsgrupper, utomhusfys istället för
gympasal, digitala träningspass för juniorer
etc. Covid-19 restriktionerna justerades
nästan veckovis och snabba kast präglade
planeringen och idrottsverksamheten.
När den viktiga utomhussäsongen tog
fart på DGK i april så ljusnade vår träningsverksamhet. Vi kunde gå in i aktivitetskalendern och genomföra det mesta och med
goda resultat. Inom juniorverksamheten så
innebar 2021 rekord i antalet träningsgrupper, träningsdeltagare, Golfskolan deltagare,
lägeranmälningar, DGK Touren deltagare
o.s.v. Jag har aldrig varit med om en sådan
uppslutning och intresse kring våra aktiviteter. Ett stort tack till alla er föräldrar som tilldelades 1-2 uppgifter per barn och stöttade
oss tränare med lagledarjobb, skjutsningar,
grillstationer, starters, resultatmottagare och
mycket mer. En bättre laginsats under året
hade jag inte kunnat föreställa mig.

Tävlings- och
handicapkommittén
Äntligen kom vi igång som vanligt men
säsongen blev förryckt och vissa tävlingar
spelades på konstiga tider och några fick
utgå. Totalt har vi spelat över 700 ronder i THK tävlingar, vilket är mindre än
före Corona (över 900 ronder 2019) trots
Jubileumstävling och Mulligans med
många deltagare. Resultaten redovisas i
resultatbörsen på sista sidan och på golf.
se. KM fick se en Junior Axel Romney och
vår Klubbchef Johanna Ericsson som årets
klubbmästare.
Under 2021 har THK bestått av Inger
Berg, Åsa Lindblom, Eva Darlington, Janne
Sjödin Michael Jonasson, Lars Ljungberg
och undertecknad. Under året har Eva slutat
och Daniel Nilsson tillkommit, vi tackar Eva
för ett fint arbete.
Det mest spännande har varit att se hur
mycket ”svårare” banan blivit efter ombyggnaden, vilket varit den allmänna åsikten.

14

Kikar vi på spetsen så har vår Sverige
ranking för juniorer nått karriärsbästa i år,
just nu plats 24 bland landets alla golfklubbar. Vi har även fler tävlingsjuniorer än
tidigare vilket är otroligt positivt, det leder
till ökad gemenskap och lagkänsla på tävlingsarenan. Mathilda Orring, 17, är vår högst
rankade junior, en viktig spelare i flicklandslaget som har rest på många internationella tävlingar. I USA har vi just nu hela sju
Collegespelare som kombinerar studier med
idrott på elitnivå. Vårt herrelitlag spelar kvar
i division 1 och vårt damelitlag fortsätter i
division 2.
Ett stort tack också till mina tränarkollegor Stephen Law, Niklas Bruzelius och Jenny
Hagman som har ett gediget golfintresse
och håller en väldigt hög kunskapsnivå. Det
har varit ett nöje att se er ta hand om alla
lektioner, juniorträningar och kurser.
Analyserar vi idrottsverksamheten för
vuxna så har alla vi fyra golftränare haft
väldigt många och trevliga golflektioner
med er medlemmar och gäster. Vår tillvaro
inspireras av alla er som vill förbättra sin
golf! Vi känner dock till svårigheten att
boka tillgängliga tider på kvällar och helger,
något som formar ett av våra stora process-

Verkligheten visar dock att det inte är så
stora skillnader. Totalt är genomsnittsscoren
för alla individuella tävlingar 2,6 slag högre
(2021 91,7 slag vs. 89,1 år 2019), men hela
skillnaden ligger i HCP grupp 20-36, medan
grupperna 0-9 och 10-19 uppvisar i stort sett
samma genomsnittliga bruttoscorer mellan
år 2019 0ch 2021. Dock skall en reservation
göras för att den genomsnittliga handikappen på våra tävlingar stigit från 12,0 år 2019
till 13,6 år 2021, vilket tyder på att banan
spelas svårare men även medför att det
genomsnittliga nettoresultatet förbättrats
mellan åren.
Inför 2022 hoppas vi på en normal full
säsong där de stora tävlingarna ligger ”rätt”
i tiden. Vi har som ambition att tävlingarna
ska passa så många spelare som möjligt,
att alla spelformer får plats som slagspel,
poängbogey och match samt singelspel,
foursome och lagspel.
Med dessa rader tackar vi för en spännande säsong och ser med tillförsikt fram
emot nästa år.
”Keep swinging”
Micke Kurpatow

mål inför 2022. Ett annat mål är att förenkla
tillvägagångssättet att se och boka lektioner
& kurser.
Kursverksamheten har tagit ett steg i
rätt riktning under 2021 med seniorkurser
under vinter, vår och höst. Totalt 15 grupper
i träning. Niklas och Jenny erbjöd damträning dagtid och kvällstid under våren och
hösten. Under maj/juni samarbetade vi
med herrkommittén och genomförde en
rad olika gruppträningar med teman såsom
bunkerslag och strategi, väldigt roligt och
något vi gärna utvecklar till 2022. Vi har
även bra samtal med damkommittén och
fick ta del av deras aktivitetskalender.
Jag vill passa på att tacka juniorkommittén med Richard Silén som ordförande för
många och givande samtal. Ni ger mig och
mina kollegor draghjälp, idéer och stöttning
genom hela träningsåret.
Vi laddar om och hoppas på ett väldigt
framgångsrikt 2022 där vi får ta hand om
alla er medlemmar i någon form av lektion,
träning, kurs eller utprovning. Vi längtar
redan! Håll utkik i nyhetsbrev och på hemsida för att ta del av utbudet.
Vänligen
Andreas Högberg Piik, Sportchef.

KM vinnaren Axel Romney och tvåan Aindrias Risberg

Elisabeth Palm Werner och Maj-Britt Widenfeldt
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Juniorkommittén
Utomhussäsongen på Djursholms Golfklubb
lider mot sitt slut och vi kan sammanfatta
ännu ett fantastiskt golfår tillsammans med
våra juniorer på vår nyrenoverade bana.
Juniorsäsongen drog i gång redan i
januari med golfträning i Ullna Indoor och
fysträning i Vasaskolan. Vi har under utomhussäsongen haft 180 juniormedlemmar
som tränat inom klubbens verksamhet varje
vecka. I tillägg har 70 lite yngre juniorer, som
ännu inte är medlemmar, tränat med oss i
Golfskolan en gång i veckan på Gamla 15.
Pandemin begränsade inledningsvis
våra möjligheter att genomföra programmet enligt plan. Exempelvis fick lägret
i Kristianstad återigen ställas in men vi
genomförde i stället ett dagläger med spel
på banor i Stockholmsområdet. Även vår nya
lyckade satsning på tjejer mellan 12-15 år,
Team Together som genomförs tillsammans
med Lidingö GK och Stockholms GK, fick stäl-

Restaurangen

Bäste medlem,
Allt gott har sitt slut men så även sin start,
Förvisso har den underbara golfsäsongen och det härliga vädret kommit till vägs
ände men å andra sidan så har vi nu inga
restriktioner att förhålla oss till förutom det
sunda förnuftet.
Det innebär att det är fritt fram för härliga sammankomster såsom fest, julbord och
andra skojiga aktiviteter.
Vinprovning - Den 25 november kan ni
som har den Italienska vinprovningen
innestående, möjlighet att äntligen njuta.
Om du inte redan är anmäld har vi platser
kvar. Kvällen kostar 395 kr inklusive fördrink,
charktallrik, kaffe och något sött samt 5 olika
smarriga Italienska viner som provas med
maten. Provningen leds av våra vänner från
vinimportören Stellan Kramer som vi har ett
nära samarbete med.
Boka din julfest med företaget - Vi kan
ordna allt från traditionellt julbord till 3-rätters middag eller mingel med bar och dans.
Vi kan ta emot 120 personer sittande och kan

la in träningstillfällen under våren. Totalt sett
så har vi ändå kunnat genomföra de flesta
av aktiviteterna som planerat. De nya tävlingsformaten DGK Touren och DGK Touren
Elit blev lyckade och populära och spelades
under sju omgångar med final i oktober.
Djursholms Golfklubb har under året
stått som värd för tre juniortävlingar i
Stockholms Golfförbunds regi. I maj anordnade vi en minitourtävling på niohålsbanan
där 100 juniorer (varav 35 från DGK) var med
och tävlade. Den 26 september arrangerade
vi även distriktsfinalerna för Rookie Tour och
Teen Tour First på 18-hålsbanan med totalt
90 startande juniorer från klubbar runtom
i Stockholm. Dessa tävlingar är viktiga för
vår verksamhet då de erbjuder en möjlighet
för våra juniorer att tävla i hemmamiljö och
vänja sig vid vad det innebär att spela riktiga
golftävlingar. Ett av våra mål är ju att våra
juniorer skall tävla mer, både hos oss och på
andra klubbar runtom i landet. Ungdomar
som tävlar i golf blir duktigare golfspelare,
lär känna fler kompisar att spela med och får

hjälpa till med allt från blomster till DJ och
annan underhållning.
Julbord - För er som är sugna på ett härligt
klassiskt Julbord dukar vi upp med linne,
röda sidenband och härliga dekorationer
den 13 och 15 Dec - Pris 595 kr inkl fördrink.
Fest - Har du fyllt år eller har något annat att
fira? Mulligans är en fantastisk bra lokal och
vi har redan haft några härliga 50-års skivor
som bevisat detta så låt oss få äran att göra
något för just ditt firande. Ni kan både ha
dags och kvällsarrangemang.
Minnesstund/- Har någon nära gått bort
och ni önskar samlas ser vi till att det blir just
så fint och personligt det kan bli.
Mulligans har nu öppet mån - fre mellan
10:00 - 15:00, självservering av kaffe från kl
8:00 och lunchen serveras 11:00 - 14:00. Vi
stänger för köksrenovering den 20 december och öppnar sedan 1 februari om allt går
enligt plan.
Vi tackar som alltid er medlemmar för
ytterligare en underbar säsong där tävlingar
äntligen fick genomföras och vi bla haft
lyckade temakvällar, Jubileumsbankett och
en fullsatt Krögargolf och noterar att vi har
ynnesten att komma till en arbetsplats där
våra gäster faktiskt känns mer som nära vänner!

bättre förutsättningar att fortsätta med golf
hela livet.
Ett särskilt tack riktas till våra duktiga tränare Andreas Högberg-Piik, Niklas
Bruzelius, Stephen Law och Jenny Hagman
samt till våra hjälptränare Erik Jonasson,
Mathias Bohlin och Gustav Kocken som
under säsongen utfört fler än 300 juniorträningspass! I tillägg har våra duktiga juniorer
i Team-DGK hjälpt till med Golfskolan för de
yngre. Tack också till alla engagerade juniorföräldrar som ställer upp i ur och skur - utan
er hade vi inte kunnat genomföra vårt program. I år har fler än 100 föräldrar hjälpt till
med tävlingar, träningsläger, nattgolf, mm!
Avslutningsvis vill jag passa på att rikta
ett stort tack till Daniel Nilsson som lämnar
juniorkommittén efter avslutad säsong.
Daniel har bidragit aktivt till vår juniorverksamhet under många år och har bl.a. varit en
viktig drivkraft bakom alla lyckade juniortävlingar som DGK arrangerat under åren.
Juniorkommittén genom Richard Silén

Vi ses på Mulligans!
Felix & Victor med personal
För att boka fest, julbord, vinprovningar mm
kontakta oss direkt i baren eller maila på
info@mulligans.se
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RESULTATBÖRSEN 2021
Flaggtävlingen, 6 juni
1 Petter Hjertström
2 Ewa Montelius
3 Peter Stegarås
		
Två Generationer, Greensome, 13 juni
1 Ludvig o Lars Johansson
2 Lukas o Jakob Tolleryd
3 Norah o Anders Stenström
		
Äkta makar, Greensome, 27 juni
1 Elisabeth Palm Werner o Håkan Werner
2 Eva o Curt Lundin
3 Kristina Walhagen o Per Olby
		
5-Klubbors, A-klass, 3 juli
1 Peter Stegarås
2 Knut Forvik
3 Britt Olofsson
5-Klubbors, B-klass, 3 juli
1 Puck Jansson
2 Felix Jondal
3 Lars Persson
		
Carl Reinhold Ulffs minne, 4 juli
1 Markus Jonek
2 Lars Ljungberg
3 Axel Romney
		
Annan partner, 10 juli
1 A Gavlevik / E Eskola
2 R Nilsson / E Wallensteen
3 Å Lindblom / A Blitz
		
Annan tee, 25 juli
1 Åsa Lindblom
2 Eila Eskola
3 Anders Gavlevik
		
KM Pojkar , 7-8 augusti
1 Rasmus Nilsson
2 Fabian Fallenius
3 Axel Romney
		
KM Herrar 40, 7-8 augusti
1 Fredrik Berg von Linde
2 Carl-Johan von Uexküll
3 Johan Malmberg
		
KM Herrar 50, 7-8 augusti
1 Lars Bergström
2 Stefan Risberg
3 Per Martinelle
		
KM Herrar 60, 7-8 augusti
1 Jan Karmakar
2 Lars Ljungberg
3 Björn Strihagen
		
KM Herrar 70, 7-8 augusti
1 Claes Montelius
2 Arne Blitz
3 Richard Jansson Stiernblad
		
KM Damer 50, 7-8 augusti
1 Marika Brändström
2 Kristina Almgren
3 Michaela Wallensteen
		

19:e
19:e
18:e

41
38
38

35
35
34

37
36
35

39
37
37

71
72
74

36
35
35

41
39
37

145
147
151

148
152
153

147
150
157

158
159
162

164
189
192

182
184
184

KM Damer 60, 7-8 augusti
1 Lotta Stalin
187
2 Marie-Louise Sand
205
3 Viveca Nordström
205
		
KM Damer 70, 7-8 augusti
1 Agneta Olby
189
2 Brigitta Horn af Åminne
191
3 Inger Berg
197
		
KM Damer, 21-22 augusti
1 Johanna Ericsson
169
2 Kristina Almgren
183
3 Charlotte Levén
184
		
KM Herrar, 21-22 augusti
1. Axel Romney
145 vann efter särspel
2. Aindrias Risberg
145
3. David Ströyer
146
		
Ladies Invitational, 25 augusti
1 M Brändström / Å Hoff
44
2 A Tjärnvall / S Thorell
39
3 B Olofsson / I Olsson
39
		
DGK:S Jubileumstävling, herrklass, 28 augusti
1 Jan Karmakar
39
2 Rolf Adeborg
39
3 David Haak
38
		
DGK:S Jubileumstävling, damklass, 28 augusti
1 Marianne Garp
37
2 Anette Tjärnvall
36
3 Viveca Nordström
33
		
DGK:S Jubileumstävling, lagklass, 28 augusti
1 A Tjärnvall / C Levén / D Haak / L Persson
83
2 L Johansson / U Fredriksson / B Olofsson / B Edwall 79
3 F Cederroth / G Holm / L Marcus / B Johansson
78
		
Septemberpokalen, 3 september
1 Pontus Widegren / Stockholms GK
137
2 Markus Lindgren/ Sollentuna GK
141
3 Simon Forsström / AIK GK
141
		
Mulligans Scramble, 5 september Gr 1
1 Edwall / Bergström / Persson
70
2 Werner / Werner / Berg
75
3 Jansson Stiernblav / Stenström / Malmsten
75
		
Mulligans Scramble, 5 september Gr 2
1 Stegarås / Bergqvist / Amann
72
2 Lundin / Söderberg / Carter
74
3 Almgren / Sjödin / Jurbrant
74
		
Mulligans Scramble, 5 september Gr 3
1 Tjärnvall / Ekman / Frumerie
72
2 Nordström / Ekman / Juhlin-Dannfelt
74
3 Blitz / Aunapuu / Meldahl
75
		
DGK Hickory Classic / KM, 14 september
1 Tom Berggren / Djursholms GK
79
2 Per Bruun / Vidbynäs Golf
84
3 Lars Ljungberg / Djursholms GK
85
		
Skandiamäklarpokalen lagklass 15 september
1 I Berg / R Berglund /A Rex / L Boye Göransson
103
2 Å Lindblom / A Martin / C Malmsten / B Persson
102
3 P Bergqvist / E von Knorring Boman / G Öijvall /
E Curry-Lindahl
99
		

Skandiamäklarpokalen herrklass 15 september
1 Robert Berglund
2 Per Bergqvist
3 Björn Edwall
		
Skandiamäklarpokalen damklass 15 september
1 Åsa Lindblom
2 Lotta Stalin
3 Viveca Nordström
		
Höstslaget, AB-klass, 19 september
1 Lotta Stalin
2 Rolf Adeborg
3 Ola Romney
		
Höstslaget, CD-klass, 19 september
1 Viveca Nordström
2 Henrik Meldahl
3 Anders Göransson
		
Final i DGK:s säsongstävling, 9 oktober
1 Knut Forvik
2 Britt Olofsson
3 Britt Widén-Huggare
		
DGK:s Funktionärsgolfen, AB-klass, 12 oktober
1 Olof Källs
2 Arne Blitz
3 Claes Montelius
		
DGK:s Funktionärsgolfen, CD-klass, 12 oktober
1 Lennart Svedberg
2 Mikael Zander
3 Anders Martin
		
Gröna Kepsen Vinnartävling, den 12 oktober
1 Ludvig Johansson
2 Anders Martin
3 Jan Karmakar
		
MATCHTÄVLINGAR
Äkta Makar Final
1 Meta o Anders Martin
2 Ingegerd Linton o Claes Silfverswärd
3 Lena o Eric Forss
3 Birgitta Törn o Lars Persson
		
Krantztävlingen
1 Lars Ljungberg
2 Claes Swedenstedt
3 Christer Hinderoth
3 Muazzam Choudhury
		
Tryall Greensome
1 Patrik Eriksson o Petter Hjertström
2 Arne Blitz o Robert Berglund
3 Tomas Hedqvist o Muazzam Choudhury
3 Viktor o Erik Forss
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