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”Djursholms golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad 
familjeklubb där trivsel, spelglädje, kvalitet, golftradition och 
gemenskap står i fokus”



AGENDA 
INFORMATIONSMÖTE 

DGK INDOOR

▪ Vision 2030

▪ Framtidens golfanläggning

▪ DGK Indoor
▪ Vad är DGK indoor?

▪ Ekonomi

▪ Tidsplan

▪ Situationsplan och ritningar

▪ Frågor?



VISION 2030

Banan

▪ Kvalité

▪ Snyggt

▪ Kul

Medlemmarna

▪ Juniorer

▪ Tillgänglighet

▪ Kommunikation

Gemenskap

▪ Klubbhus

▪ Restaurang

▪ Bemötande



VISION 2030 - MEDLEMMARNA

Juniorer

▪ ”Första idrotten”

▪ Hög kvalité på tränare

▪ Bra träningsfaciliteter

▪ Nivåanpassad träning - kvalité

Tillgänglighet

▪ Banan

▪ Träningsområden

▪ Tränare

▪ Klubbhus

Kommunikation

▪ Öppen kommunikation

▪ Medlemsundersökning

▪ Medier



Klubbhus

▪ Lokaler för umgänge

▪ Omklädningsrum

▪ Arbetsmiljö

▪ Integrerad och välkomnande reception/shop

▪ Levande klubbhus året runt

▪ Plan för ombyggnad/anpassning av klubbhus 

och fastigheter i klubbhusområdet

▪ Renovering och anpassning av övriga 

fastigheter 

Restaurang

▪ Samlingsplats året runt

▪ Sverige bästa golfkrog

▪ Förstahandsval för medlemmar och lokala 

företag/invånare i Danderyds kommun

Bemötande

”Djursholms golfklubb har en vänlig gemenskap präglat av ett familjärt och 

inkluderande välkomnande samt en hög servicenivå”

VISION 2030 - GEMENSKAP
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VAD ÄR DET BÄSTA MED 

ATT VARA MEDLEM?
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DJURSHOLMS GOLFKLUBBS 

IDROTTSVERKSAMHET



FRAMTIDENS 
GOLFANLÄGGNING

▪ Tillgänglighet och möjligheter

▪ Verksamhet året runt

▪ Anläggningen

▪ Mötesplats

▪ Ökade intäkter till klubben
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DGK INDOOR

• Inomhushall för golfträning

• Beläget på marken där bostadshusen ligger placerade

• Ägs av Djursholms Golfklubb, på egen mark och drivs i egen regi

• DGK Indoor innehåller: 

- 4 till 5 träningsplatser med Trackman

- Puttmatta

- Omklädningsrum 

- Mötes- och konferensrum

- Gym

- Lounge

• Tillgängligt för alla medlemmar

En dag på DGK Indoor under vintern?
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GOLFTRÄNING MED TRACKMAN



EKONOMI OCH FINANSIERING

• Kostnad DGK Indoor ca 18 miljoner kr 

• DGK Indoor - resultatgenererande verksamhet - estimat på ca 900 kkr per år

• Intäkter ca 1 700 kkr, motsvarar en beläggning på 30% av träningsmattorna

• Intäkterna består av:

- Strötidsbokning (700 kkr)

- Träningsverksamhet och lektioner (800 kkr)

- Företag/sponsorer (200 kkr)

• Kostnader ca 800 kkr och består av:

- Drift av fastighet (250 kkr)

- Personal (200 kkr)

- Administration och leasing av Trackman (200 kkr)

- Räntekostnad (150 kkr)

• Finansiering sker genom:

- Banklån

- Eget kapital

- Medlemslån

- Företag/sponsorer

• Klubben har en stark kassa som delvis kommer att kunna utnyttjas.



EKONOMI OCH FINANSIERING FORTS. 

▪ Golfklubbens totala driftkostnader ökas med 20% och innefattar: 

- Värme och el

- Vatten

- Övervakning

- Sophantering 

▪ Lönekostnader innefattar timanställd personal under vinterhalvåret och andra delar av året vi anser 

att det behövs bemanning i Indoor.

▪ Leasing av Trackman - ca 3kkr/mån per enhet i förhållande att köpa respektive enhet för 250kkr. 

Service och uppdateringar ingår.

▪ Administration innefattar kostnad för bokningssystem samt diverse övriga kostnader.

▪ Räntekostnad beräknad på lån à 10 MSEK till ränta 1,5 %. Med amortering minskas 

räntekostnaden successivt.



VISION 2030 

INVESTERINGSBUDGET

▪ Total investeringsbudget vision 2030 (2020- 2030) ca 75 MSEK

▪ Bl.a. avslutat green- och bunker projekt 18-hålsbanan och ombyggnation av 

reception/shop 21 MSEK (2020 och 2021)

▪ DGK Indoor 18 MSEK  (2022 och 2023)

▪ Övriga projekt inkluderar:

- Tee röd/orange 18-hålsbanan

- Tee vit/gul 18-hålsbanan

- Genomgång 9-hålsbanan - bl.a.  bunkrar

- Genomgång klubbhus

- Översyn Driving range

- Maskiner
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FÖRSLAG PÅ LÅNESTRUKTUR 

FRÅN MEDLEMMAR

▪ Förslag på att sondera intresse för medlemslån från medlemmar

▪ Investeringen inte beroende av medlemslånets storlek

▪ Önskat lånebelopp upp till 8 MSEK

▪ Medlemslånets storlek beroende på intresse (poster om 250 - 500 tkr) 

▪ Förmåner diskuteras  - spelrätt och träningstider DGK Indoor 

▪ Vid återbetalning av lånet i sin helhet upphör förmånen



TIDSPLAN

202320222021

Infomöte DGK Indoor medlemmar 8 

nov

Höstmöte beslut fattas 

Bygglovsansökan

Q1  

Upphandling 

bygg Q2   

Byggstart Q4 

DGK Indoor 

invigning    

Förberedelse 

bygglovsansökningar  
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BILDER DGK INDOOR
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▪ Detaljplanens max-höjd (lika klubbhusets nock-nivå) utnyttjas, men enbart i byggnadens ena 

ände. På så vis åstadkoms en låg, småskalig gavel mot den angränsande villabebyggelsen 

på andra sidan parkeringen. Genom att enbart en del av Indoor-byggnaden är hög minimeras 

skuggningen av landskapsrummet mellan parkeringen och klubbhuset. Likaså minimeras 

skuggningen av parkeringen. 

▪ Byggnadens högdel är areamässigt anpassad för en mindre gym/träningshall, ett mötes-

/konferensrum samt ett teknikrum.

▪ Hög, härlig rumshöjd i själva indoor-hallen. Övervåningen är placerad över rum där hög 

rumshöjd inte gör nytta, dvs omklädning, wc, pentry, verkstad, förråd och entréhall. 

▪ Pergola-volymen längs den höga byggnadsdelens entrésida bidrar med småskalighet och 

växtlighet i den zon där medlemmar och besökare vistas nära byggnaden. 

▪ Stort glasparti för utomhuskänsla i golfhallen – glasparti i just norr-fasaden för att undvika 

stark solljusinstrålning i hallen.

▪ Ett grönskande sedumtak – taket vetter mot parkeringen och villabebyggelsen. 

DGK INDOOR

MOTIVERING TILL DGK INDOOR BYGGNADENS GESTALTNING 



BILDER DGK INDOOR VY FRÅN 

PARKERING



BILDER DGK INDOOR



Välkomna att höra av er till johanna.ericsson@dgk.nu om ni har några frågor eller 

undrar något.

mailto:johanna.ericsson@dgk.nu
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VY FRÅN PARKERINGEN
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SITUATIONSPLAN OCH RITNINGAR



INOMHUSRITNINGAR PLAN 1



INOMHUSRITNINGAR PLAN 2



INOMHUSRITNINGAR
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ HÖSTMÖTET   

23 NOVEMBER



FRÅGOR?

Välkomna att höra av er till johanna.ericsson@dgk.nu om ni har några frågor eller 

undrar något.

mailto:johanna.ericsson@dgk.nu

