
 

 

      

 

             

        

 

 

          DJURSHOLMS GOLFKLUBB 

                  Information säsongen 2022 

 

”Djursholms golfklubb ska vara en 
attraktiv och respekterad familjeklubb 

där trivsel, spelglädje, kvalitet, 
golftradition och gemenskap står i 

fokus.” 

Ordförande 
 
Spännande och skrämmande 2022! 
Under säsongen 2021 firade vi vårt 90-årsjubileum. Pandemin satte 
stopp för den riktigt stora festen men vi fick en god anledning att 
minnas och lära oss lite mer om vår klubbs historia. 
Framför allt fick vi uppleva en fantastisk jubileumssäsong. Vår 
ombyggnad av 18-hålsbanan blev så lyckad som vi vågat hoppas på. 
Det var en fröjd att spela på de nya greenområdena och i de nya 
bunkrarna vid greener och fairways. 
Att medlemmar och gäster trivdes ute på banan gick inte att ta miste 
på. 
   Själv upplevde jag att intresset för vår egen golfhistoria ökade 
samtidigt som vi tog våra steg framåt. 

Mycket har tidigare berättats om pionjärerna och entusiasterna som 
utvecklat Djursholms Golfklubb under 90 år. Jag fick nyligen en 
berättelse av vår tidigare klubbchef Peter Fjällman om Gregor 
Paulsson. Han bodde här på 1920-talet och hade stor betydelse vid 
bildandet av klubben, först under namnet Djursholms 
Golfintressenters Förening år 1927. 
   Gregor Paulsson var annars en erkänd konsthistoriker. Han var 
bland annat generalkommissarie vid Stockholmsutställningen 1930. 
Hans stora fritidsintresse var golfen som han delade med sin fru Ester. 
De tillbringade somrarna på golfbanorna i Båstad och Torekov. På 
Stockholms Golfklubb, då ute på Lidingö, träffade han Rafael 
Sundblom och fick ett intresse för golfbanor. Hemma i Djursholm tog 
han initiativet till bildandet av golfklubben och bygget av golfbanan. 
Tillsammans med friherren Jochum Beck-Friis skapade han den första 
sträckningen på vår bana, den fjärde 18-hålsbanan i Sverige. Gregor 

Paulsson spelade i invigningsmatchen den 1 juni 1931.  
Han blev senare konstprofessor på universitetet i Uppsala där han 
även bildade Upsala Golfklubb. 

Historiken om vår klubb är intressant. Inte minst när vi nu ser framåt 
och vår klubb och bana fortsätter att utvecklas. 

Inom ramen för Vision 2030 renoverade vi alla våra greener inför 
sommaren 2021. Nu går vi vidare med att uppfylla visionen genom att 
säkerställa att vi har fem utslagsplatser på varje hål på 18-hålsbanan. 
Där längderna från varje tee skall stämma med Golfförbundets regler 
och rekommendationer. Vi tror att alla spelare oavsett spelstandard 
därigenom kan få en bättre golfupplevelse på banan. Arbetet kommer 
förhoppningsvis att kunna ske parallellt med golfspelet under 
högsommaren. 

Vårt nya hus för golfträning inomhus – DGK – Indoor – har nu högsta 

prioritet efter beslutet på höstmötet. Vi räknar med att ha allt 

underlag för ett bygglov klart före sommaren för att sedan  

kunna upphandla och starta bygget efter säsongen. Projektet 
kommer att presenteras närmare på vårmötet 

Arbetet med klubbutvecklingsprojektet Vision 50/50 - vårt 
långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande 
Golfsverige – är nu färdig. Diplomeringen av klubben sker den 21 
april. På vårmötet kommer en presentation att ske. 

Vi kan blicka tillbaka på ett starkt ekonomiskt år 2021. I 
handlingarna till vårmötet redovisar koncernen ett resultat på 
131 tkr för verksamhetsåret. Under året spelades det lika många 
rundor på 18-hålsbanan som året innan trots den sena starten på 
säsongen. På 9-hålsbanan spelades det lika många. Greenfeen 
ökade med 7 procent och rangeintäkterna med 18 procent mot 
frg år. Fantastiskt!!! Mer om klubbens ekonomi kommer att 
presenteras på vårmötet 

Inför sommaren har vi nu vår nya organisation på plats med två 
nya namn och ansikten i vårt etablerade och starka gäng. Anna 
Alquier är ny som reception- och shopansvarig, Pontus Widegren 
är ny tränare. Det känns härligt att erbjuda er alla medlemmar 
denna support. 

Det känns också oerhört skönt att vi äntligen renoverat och 
upprustat Röda stugan med nytt kök och ny värme och el. Den är 
banarbetarnas lunch- och rastplats och en viktig del i deras 
arbetsmiljö. 

Till sist är jag glad över att Folkhälsomyndigheten äntligen har 
avvecklat Corona restriktionerna och att vi kan återgå till ett mer 
normalt socialt liv. Detta innebär att vi inför 2022 års säsong kan 
planera vår verksamhet med tävlingar och andra aktiviteter i 
vanlig ordning.  

I skrivande stund är det en skrämmande utveckling i Ukraina. 
Ingen vet var det slutar men det som händer är tragiskt. Mina 
tankar går till de drabbade av kriget men jag önskar ändå att 
golfen ger oss en betydelsefull njutning och att vi får en skön 
golfsäsong tillsammans. 

Väl mött på klubben samt till vårmötet 

Golfhälsningar och hälsa åt alla 
Henrik Meldahl 

 



Banan 

2022 års golfsäsong närmar sig och efter en kämpig vinter ser 
vi fram emot varmare väder. Vinterkylan överraskade oss 
redan i november och gjorde att vi fick pausa några av de 
arbeten som vi planerat att utföra.  

Det vi hann genomföra var att plantera en häck längs Svalnäs 

kyrkväg bakom 17:e green, plantera grupper med buskar 

vänster om 1:ans green och ett par träd mellan hål 16 och 17. 

Resterande planteringar kommer att göras under våren. De 

planteringar vi gör varje år är en fantastisk del av den 

långsiktiga planen vi har för våra banor, som skapar 

rumskänsla och kompletterar de gallringar vi genomför på ett 

bra sätt. Ombyggnationen av tee:s på hål 7 som var planerad 

under den gångna hösten fick också läggas på is, delvis på 

grund av kylan. Arbetet där kom igång nu under mars månad 

och är redo för gräsrullning och sådd så fort vädret tillåter – 

resultatet kommer att bli väldigt bra!  

Vi kommer att inleda säsongen med spel från röd tee tills 

respektive yta är klar.  

Vidare under året kommer vi att bygga om samtliga röda & 

orangea tees på 18-hålsbanan. En del av det arbetet kommer 

att ske i sommar och en del i höst. Vi kommer också 

uppgradera de vita & gula tee:s vi hinner med i år och resten 

nästa år så att vi säsongen 2023 har gått igenom hela 18-

hålsbanan från green till tee. 

Vintern har i övrigt kantats av isbildning som utmanat 

överlevnaden av våra gräsytor. Vi har under flertalet tillfällen 

kämpat med att få bort is för att rädda utsatta ytor men 

vädret har inte helt varit på vår sida. 9-hålsbanans greener 

som består av en stor del Vitgröe har tillsammans med några 

fairways och foregreens fått en hel del skador på grund av 

långvarigt istäcke, så vi får kämpa vidare med 

reparationsarbete så fort värmen kommer. Efter denna vinter 

ska vi verkligen vara glada över våra nya greener där 

Krypvens-gräset är otroligt mycket starkare under isen.   

På 9-hålsbanan bygger vi nu under våren en ny green vid 

dammen som så småningom kommer bli det nya korthålet. 

Samtidigt börjar vi lägga bevattning för nya sträckningen av 

2:an. Allt är en del av uppgraderingen av säkerhet på banan 

enl. presentationen från höstmötet. 

Nere vid Källgärdet (verkstadsområdet bakom hål 4 på 9-

hålsbanan) har den fina röda stugan som agerar 

personalutrymme fått sig en ordentlig uppfräschning under 

vintern. Med ett helt nytt inre står stugan nu redo att ta emot 

hungrande banpersonal för många år framöver. Det är ett 

alldeles för viktigt utrymme som tidigare försakats så vi är 

väldigt glada för uppdateringen.  

 

Bankommittén – Djursholms Golfklubb 

Träning 

Vi golftränare är inspirerade och redo att starta idrottsverksamheten 
utomhus på golfklubben. Från medlemsundersökningen 2021 kunde 
vi dra en slutsats att träning är högt efterfrågat på klubben. Så inför 
säsongen har vi stärkt upp tränarteamet med ytterligare en anställd, 
Pontus Widegren. Han kommer hålla privatlektioner, kurser och vara 
en del av juniorverksamheten tillsammans med Niklas Bruzelius, 
Stephen Law och vår Sportchef Andreas Högberg Pik.  
Säsongen 2022 bokar ni lektioner och kurser via hemsidan och 
svenska lag och betalar i samband med anmälan.  
Vi erbjuder i år ett stort utbud av träning, klicka på länkarna för mer 
information och anmälan. Tränarteamet ser fram emot att hjälpa till 
att utveckla ert golfspel! 
 

- Privat och Grupplektioner 

- Golfträning – Idrottsverksamhet kurser 

- Workshop med olika teman 

 

 

 

 
 
 

 

Medlemsinformation 
Reception   
Tidsbokning på både 9- och 18 hålsbanan gäller från att vi 
öppnar med sommargreener. Bokningsregler, greenfeepriser och 
övrig information i samband med ert spel hittar ni på hemsidan. 
Bokning av golftider gör ni enklast vida min golf. Glöm inte att 
ankomstregistrera er innan ni går ut och spelar.  
 

- Bokningsregler 2022 

- Öppettider shop/reception 

- Bokning Min Golf 

 

Shopen 
Vi är stolta över att erbjuda er ett brett sortiment av kläder, skor, 
klubbor och övriga accessoarer.   
 
På klubbsidan jobbar vi med tillverkarna Callaway, Titleist och 
Cobra. När det kommer till kläder har vi produkter från FootJoy, 
Glenmuir, Peter Millar Lyle& Scott, Daily Sports, Abacus, Cross, 
Röhnisch m.m. Flera av dessa plagg bär klubbens logotype.  
 
Custom Fitting,  
Vill ni testa nya klubbor hjälper våra tränare er gärna med en 
utprovning. Kontakta shopen med önskemål och tidsbokning.  
 .  

   

 
 
 

Mulligans 
Felix och Victor ser fram emot ny 
rolig golfsäsong tillsammans med er. 
Önskar ni boka fest eller middag 
kontaktar ni restaurangen på 
info@mulligans.se eller via relefon 
08- 755 53 75 

 
 
 
 
 
 

https://www.dgk.nu/se/klubben/gast/herr
https://www.dgk.nu/se/golf-academy/lektioner-och-lektionspaket-2022
https://www.svenskalag.se/djursholmsgk
https://www.svenskalag.se/djursholmsgk
https://www.svenskalag.se/djursholmsgk-workshop-golfkurserspecialtema
https://www.dgk.nu/se/spela/bokningsregler
http://www.dgk.nu/
https://mingolf.golf.se/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:info@mulligans.se
http://www.mulligans.se


Juniorkommittén 
Nu längtar vi till en ny säsong på våra fina banor. Vi som 

arbetar med juniorverksamheten är i år extra glada att vi 

lyckats locka ännu en duktig tränare till klubben, Pontus 

Widegren. Han kommer bli ett bra tillskott till vår redan 

superstarka tränaruppställning med Andreas Högberg-Pik, 

Niklas Bruzelius och Stephen Law. 

Våra juniorer har inte legat på latsidan under vinterhalvåret – 

vi har haft totalt ett 90-tal juniorer som tränat med oss nu 

under vintern. Vi har testat simulatorträning inomhus på Ruff i 

Frihamnen för några av juniorgrupperna och vi kommer 

utvärdera detta när vinterträningen är slut. Juniorerna har 

också haft fysträning i Vasaskolan och i Altorpskogen en till 

två gånger i veckan. Vi har ett fortsatt stort intresse med ca 

250 juniorer i träning och ca 380 aktiva juniorer totalt.  

I år kan vi äntligen genomföra hela vårt program utan 

restriktioner. För våra juniorer så drar utomhussäsongen 

igång ”på riktigt” med en vår kick-off söndagen den 1 maj, 

men några av spelarna smygstartar med träningslägret i 

Kristianstad under Påsken. På samma sätt som förra året så 

kommer vi under säsongen arrangera sju deltävlingar av DGK 

Touren på 9-hålsbanan (för de yngre spelarna) och DGK 

Touren Elit (för de duktigare juniorerna) på 18-hålsbanan. VI 

fortsätter med vår tjejsatsning Team Together, tillsammans 

med Lidingö GK och Stockholms GK.  Vi kommer också spela 

de traditionella lagmatcherna mot Stockholm och mot 

Drottningholm under året, Andreas Högberg Piik är ansvarig 

för uttagningen till samtliga lagmatcher. 

Ett av juniorverksamhetens mål är att få våra juniorer att 

börja tävla regelbundet. Får vi juniorerna att börja tävla har 

de större chans att fortsätta med golf i vuxen ålder. Vi 

genomför under året möjlighet till tävling på alla nivåer i 

klubben, den 22 maj anordnar vi en Minitour på 9 hålsbanan 

där vi haft rekord många startande de senaste två åren. För 

mer information och utbud av juniortävlingar i distriktet gå in 

på SGDFs hemsida. Vid frågor om tävlingar kontakta någon av 

våra tränare.   

Vårt mål är att erbjuda en av Sveriges främsta 

juniorverksamheter, oavsett vilken ambition man har med sin 

golf. Detta gör vi tillsammans med alla juniorföräldrar som i ur 

och skur ställer upp en till två gånger under året och hjälper 

till att grilla korv på nattgolfen, köra golfbil, som 

tävlingsledare eller receptionist på någon av våra tävlingar, 

mm. Tack för all er hjälp! 

Juniorkommittén Richard Silén 

 

Damkommittén  
Våren är här och ett säkert vårtecken är att spelprogrammet för 
säsongen kommuniceras.  Vår ambition är att spelprogrammet skall 
innehålla det som attraherar så många damer som möjligt – oavsett 
ålder och spelnivå. Vi håller i traditionerna men utvecklar oss i linje 
med era önskemål i enkäten och som vi fångat i andra sammanhang. 
Dessa är bland annat: fler lagtävlingar, några senare starter, spel på 
både 18- och 9-hålsbanan, tävling från orange-tee m.m.  
 Majoriteten av våra tävlingar startar 10.00 men vi har även starter 
några eftermiddagar då vi tror att det kan göra att de som arbetar 
eller av andra anledningar föredrar eftermiddagsstarter är med.  
 Vi inleder säsongen med kick-off 27/4 kl. 18.00. Daily Sport kommer 
då visa årets nyheter och vi kommer informera mer om säsongen. 
Separat inbjudan kommer och anmälan är möjlig att göra via 
mingolf.se från och med x/x.  
 Vi höjer anmälningsavgiften till 50,- per tävling, som vanligt sker all 
betalning via mingolf.se.   
Träning är något som efterfrågats varför vi tillsammans med våra 
tränare tagit fram ett träningserbjudande. 
Du finner 2022-års spelprogram på vår hemsida och anslagstavlan. 
   
Damernas spelprogram  
Damernas träningsverksamhet  
 
 Vi ser fram emot en härlig säsong tillsammans med er!  
 Bästa vårhälsningar, Damkommittén  

 

 
Herrkommittén 
Ruff, Ullnatältet och Enebybergsrangen i all ära, men det skall bli så 
kul att äntligen få spela golf på gräs. Varmt tack till alla ni som tog er 
tid att fylla i vår enkät i höstas. Era svar återspeglas i det program vi 
har satt ihop för säsongen 2022.  
I år ordnar vi några försäsongsaktiviteter; en taktikafton och en 
regelafton i april samt olika närspelsträningar. Inbjudan har gått ut 
och länk till anmälan finns på hemsidan under herrkommittén 
Vår säsongstävling på tisdagar har vi justerat formatet på. I år blir det 
en klass men två tävlingar. En Order-of-Merit där de sex bästa 
resultaten räknas och en eclectic där alla spelade rundor ingår.  
Anmälningsavgiften i år blir 50 kronor. Anmälan och betalning via min 
golf som vanligt men också möjligt att anmäla och betala i 
receptionen.  
Vi fortsätter med våra två traditionella par tävlingar; Try-All och 
Seniort Classic. Vi har också två tävlingar som spelas ihop med 
klubbens damer; HK Invitational och Skandiamäklarpokalen. Hela 
spelprogrammet finns på hemsidan och på anslagstavlan. 

 
 
 
 
 
 
 

Alla våra aktiviteter bygger på frivilliga insatser och vi vill gärna 
höra från er som har ett intresse att engagera er vidare i 
Herrkommitténs arbete. Det är vi medlemmar som utvecklar 
klubben till det vi vill att den skall vara. 
 
Herrarnas Spelprogram 
Herrarnas träningsverksamhet 
 
Bästa Golfhälsningar 
Herrkommittén  
 

Tävlingskommittén 

Äntligen ett normalt tävlingsår. Som vanligt kommer vi börja året 
med Mulligans tävling sedan kommer naturligtvis äkta makar, 
tvågenerationer, C.R.Ulff, Flaggtävlingen, vår, sommar och 
höstslagen.  
Augusti domineras av alla olika KM. Löpande under året spelar vi 
Tryall Irish greensome, Krantz matchtävling, och Äkta makar 
Match.  
Vidare återuppstår säsongstävlingen som sponsras av Shopen. 
Den spelas på tisdagar valfri starttid och partner (herrarna kan 
dubblera med sin tisdagsgolf), finalspel för de bästa sker i slutet 
av säsongen. 
Under året har vi två nyheter det är Zacke Memorial en 
foursome-tävling med kanonstart och gemensam måltid, allt 
i ”Zackes” anda. Vi återupptar även KM Foursome. 
Anmälan till samtliga tävlingar sker i GIT via ”min golf” eller i 
receptionen. 
 
Tävlingsprogram 2022 
Tävlingsbestämmelser – Djursholms Golfklubb 
 

Handicapkommittén 

Efter ett första år med nya banan visar det sig att den inte var så 
mycket svårare än den gamla, kort sagt kan sägas att de som har 
under 20 i HCP och är under 60 år (både herrar och damer) inte 
förändrat sin HCP eller presterat sämre resultat på tävlingarna, 
dock har vi noterat att de som har högt HCP och är äldre har höjt 
sin HCP med i snitt drygt 3 slag. Det visar dels att HCP-systemet 
fungerar och att vi fått en utslagsgivande bana även om den 
blivit svårare för de som slår lite kortare. 
För mer information om klubbenstävlingar och vilka som ingår i 
tävlingskommittén går ni in på deras hemsidan. 
 
Tänk på att alla spelar samma bana – vi håller tempot och 
släpper igenom snabbare spelare, samt respekterar banan allt 
från att plocka upp peggen, lägga tillbaks uppslagna torvor, 
kratta bunkrar och laga nedslagsmärken.  
 
Väl mött på banan, Micke Kurpatow 
  
 
 
 
 

https://sgdf.se/for-juniorspelare/tavling/om-var-tavlingsverksamhet/
https://www.dgk.nu/se/klubben/gast/dam
https://www.svenskalag.se/djursholmsgk-damkommittentraningvaren2022
https://www.dgk.nu/se/klubben/gast/senior
https://www.svenskalag.se/djursholmsgk-herrkommittentraningvaren2022
https://www.dgk.nu/se/klubben/gast/tavling
https://www.dgk.nu/se/tavla/tavlingsbestammelser


 

 
Kommunikation 
Vi har under vintern jobbat med att ta fram en 
kommunikationsplan för golfklubben.  
Där vi gått igenom de olika informationskanaler vi har 
och förbättrat upplägget inför säsongen 2022.  
 
Vi blev för några veckor sedan klara med en ny 
hemsida, där hittar ni all information löpande under 
året med bokningsregler, spleprogram, kommittéernas 
arbete etc.  
Varje vecka från säsongsstart kommer vi skicka ut ett 
nyhetsbrev med kort information om vad som händer 
närmast på golfklubben.Vi har även tagit fram en 
applikation som heter Djursholms Golfklubb som 
kommer lanseras inom kort på appstore och android. 
Håll utkick i ett nyhetsbrev när den är online! 
 
Vi fortsätter löpande under året att uppdatera våra 
Sociala medier. Där lägger vi upp aktiviteter och 
händelser vi genomfört på klubben kopplat till vår 
bana, idrottsverksamhet eller erbjudanden från shopen 
m.m. 
Ni når våra sosciala medier via hemsidan längst upp till 
höger. 
Klicka på symbolerna nedan får ni se! 
 
  
 

 
 

 
Tack till våra företagspartners 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Djursholms golfklubb ska vara en attraktiv 
och respekterad familjeklubb där trivsel, 

spelglädje, kvalitet, golftradition och 
gemenskap står i fokus.” 

 

https://www.dgk.nu
https://www.facebook.com/djursholmsgolfklubb/
https://www.instagram.com/djursholms_golfklubb/

