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   Kära medlemmar! 

Inför höstmötet kan vi sammanfatta ännu en 

säsong då vi fått anledning att vara stolta över 

vår anläggning. Vi har fått enormt många 

positiva omdömen från såväl våra medlemmar 

som golfspelare från grannklubbarna i 

Stockholm och runtom i Sverige. 

Detta blir mitt sista möte som 

styrelseordförande. Efter mer än fem år som 

ordförande och totalt tio år i styrelsen har jag 

meddelat valberedningen att jag ej står till 

förfogande för ytterligare en period. 

Personligen tycker jag att det är svårt att skriva 

om avsked. Mycket har hänt och jag vill berätta 

om allt som skett, men det första jag tänker på 

är tacksamheten för det stöd som vi i styrelsen 

och jag har känt under alla dessa år. 

Det är mycket jag kommer att sakna. Samtidigt 

ska jag nu verkligen njuta av frukterna av allt 

nedlagt arbete genom att spela på våra 

fantastiska banor och umgås på klubben.  

Nästa säsong kan vi spela från våra nya tees och 

då på en omslopad 18-hålsbana med fem olika 

teemarkeringar på varje hål. Denna förbättring 

vill jag se tillbaka på med en extra 

stolhetskänsla. Inspirationen gav mig Bibbi 

Friberg (1925–2020) som var mångårig medlem, 

duktig golfare, internationell golfdomare m.m. 

Det var Bibbi som fick mig att ta initiativet till att 

möjliggöra en ny främre tee för alla damer. 

Bibbi hade fyllt 80 och tyckte att banan blivit för 

lång från våra röda tees. Hon tappade lusten när 

hon inte kunde slå lika långt som tidigare men 

hon fick tillbaka den när vi lade ut våra orange 

tees. De var undermåliga och användes inte av 

speciellt många. Men hon njöt av att kunna 

komma ut och spela tack vare dem. 

2022 har varit ytterligare en säsong med 

positiva nyheter och fortsatt utveckling på 

klubben. Under årets andra del spelade vi på vår 

9-hålsbanas nya bansträckning där hål 2 har 

blivit ett långt par 5-hål och vårt nya hål 7 med 

den nybyggda greenen har gjort spelet säkrare 

men också spelupplevelsen större. Detta har 

blivit ett riktigt lyft för anläggningen. 

Vi kan konstatera att det skett oerhört mycket 

på våra banor. Nu har vi 27 golfhål som vi kan 

spela på och vårda i många år utan allt för 

många störande byggnadsprojekt på banorna. 

Även utanför golfbanan händer mycket 

positivt. Vi tackar Mulligans för ett gott 

samarbete med god mat i en underbart trevlig 

miljö och med en service av högsta klass. Vi är 

glada att detta uppskattas av många 

medlemmar och gäster.  

Mulligans rankas numera som en av Sveriges 

bästa golfkrogar. Grattis! 

Vi tillträdde som en helt ny styrelse hösten 

2017 och rivstartade då med Vision 2030 där 

vi beskrev vårt förslag och väg till där vi är idag 

- fem år senare. Visionen 2030 kommer vid 

höstmötet att presenteras i en uppdaterad 

utgåva där vi bland annat vill skärpa våra tre 

fokusområden 

- Banor

- Klubbhusområde 

- Medlemmar

Under året har arbetet med 

klubbutvecklingsprojektet ”Vision 50/50” 

slutförts. Aktiviteterna därifrån integreras nu i 

vår verksamhetsplan. 

Vårt nya hus för golfträning inomhus – DGK 

Indoor – har efter beslutet på höstmötet 2021 

utvecklats vidare och bygglov förväntas under 

vintern. Vi har dock nu bestämt att pausa 

projektet på grund av osäkerheten i 

omvärlden. Projektet kommer att presenteras 

närmare på årets höstmöte med senaste fakta 

om läget. 

Under åren har vi ställts inför utmaningar som 

förstås ingen kunnat förutse. Dels under 

pandemiåren, dels sedan effekterna av kriget i 

Ukraina blev tydliga i form av ökade kostnader 

samt hög inflation. 

Mycket har skett och många genomförda 

projekt på klubben. 

I punktform avslutar jag med några av dem: 

- Ombyggnaden av 18-hålsbanans 

greenområden, bunkrar och tees. Stora 

belopp har investerats och en hög 

spelupplevelse har säkerställts. Att banan 

tagit plats bland Sveriges 50 bästa på en 

erkänt etablerad internationell

rankinglista kan ses som ett härligt bevis 

att vi gjort rätt.

- Säkerheten har förbättrats på 9-hålsbanan, på 

rangen och vid järnvägsövergången vid kiosken.

- Vår nya shop drivs sedan ett par år tillbaka i

egen regi med ett stort urval av profilprodukter, 

liksom rangen där vi från och med i år kan 

utveckla svingen med hjälp av Toptracer.

- Medlemsundersökningar ger positiva resultat. 

Vi har en stark ställning med en avundsvärt lång 

kö för att bli medlem.

- Vår juniorverksamhet har en plats i framkant

och anses som mycket väl fungerande och 

professionell.

- Vi har från och med i år nya golfbilar med GPS-

system och banguider.

- Vi har installerat bergvärme till klubbhuset.

- Vi har nya pumpar för vattenförsörjningen samt 

en utbyggd damm vid hål 2 på 18-hålsbanan.

- Vi har renoverat Röda stugan vid Källgärdet 

som givit banpersonalen en bättre arbetsmiljö. 

- Vi har en modern maskinpark 

- Sist men inte minst. Vår personal både på 

banan och i klubbhuset som är fantastiska.

Det finns många att tacka och jag är glad att kunna 

göra det här.  

Jag ser fram emot alla de golfrundor som ligger 

framför mig. 

Hjärtliga hösthälsningar och hälsa åt alla 

Henrik Meldahl, 

Ordförande 

Ordförande 



Damkommittén har under säsongen genomfört  
25st tävlingar och aktiviteter. Totalt har 100+ 
 damer deltagit vilket resulterar i att var och en  
var med på 4,4 tävlingar i snitt, att jämföras 
med i fjol  
då motsvarande siffra var 3,9.  Vi är glada men  
inte nöjda – självklart skulle vi vilja se att än fler 
av 
 våra kvinnliga medlemmar deltog på våra 
aktiviteter.  

De populäraste tävlingarna under säsongen har  
varit Damernas säsongstart, Ladies Invitational, 
Pärlorna på 9-håls banan och Damernas 
säsongsavslutning.  
Under säsongen har vi haft många bra resultat. 
Segrare av våra vandringspriser 2022 var: 

Lenas Pris – Inger Berg 

Tyra och Mary Ann – Marita Grane 

Pärlorna – Anna Hinderson  

Inger Berg tog i tuff konkurrens hem 
 säsongspriset Cicelas vandringspris och Gunilla 
Sjödin vann damernas Eclectic säsong 2022.  

Vi spelade klubbmatch mot Stockholm GK. 
Första matchen hemma vann vi, men vi 
förlorade bortamatchen i augusti.  Träning var 
det många damer som efterfrågade 2021 vilket 
resulterade i att våra tränare under säsongen 
erbjudit flera unika träningstillfällen för damer.  

Vi har som vanligt frågat alla damer vad de 
tycker om våra arrangemang och glädjande är 
att av de som deltar så tycker 95% att det varit 
en bra säsong. Men att utveckla vårt program 
och erbjudande är ett ständigt pågående 
arbete.  
Vi analyserar just nu säsongen för att göra 
säsong 2023 ännu bättre. De damer som ej kan 
närvara  
på onsdagar mitt på dagen har vi haft  
arrangemang för, men tyvärr ej lyckats 
attrahera 
så många som vi skulle vilja. Men skam den som 
 ger sig. Som tidigare meddelats så blev Elisabet 
Palm-Werner vald till Damkommitténs  
ordförande för 2023 års säsong då  
Susanna Marcus avböjt omval. Susanna 
 kvarstår som medlem i Damkommittén nästa 
år. 

Slutligen för att kunna leverera vårt 
spelprogram med aktiviteter krävs att många 
fler utanför Damkommittén är involverade 
och engagerade. 
De som hjälpt oss under säsongen är: tränare,  
och ansvariga för reception, shop, bana och 
restaurang.  
Vi passar på att tacka alla er för ett  
bra och mycket uppskattat samarbete under 
säsongen 2022.  

Hälsningar Damkommittén 
Ordf. Susanna Marcus 

Återigen har en fantastisk säsong gått mot sitt 
 slut. Banan har levt upp till allas våra 
förväntningar och erbjudit stunder av både 
glädje och frustration. I år har vi varit 58 aktiva 
herrar som har deltagit i våra tisdagstävlingar. 
Tillsammans har vi spelat nästan 700 rundor 
golf och gått mer än 10 miljoner steg på 
banan. 

Vi har plats för många fler och vi försöker 
anpassa tävlingsutbudet så att så många som 
möjligt kan känna sig manade att vara med. 
Svara på vår enkät och kom med förslag hur vi 
kan göra våra aktiviteter bättre. 

Temabaserade träningar  

Tillsammans med våra tränare kunde vi i år 
erbjuda väsentligt fler träningstillfällen. Chip-, 
pitch- och bunkerslag var populära teman,  
medan puttning inte rönte lika stort intresse. 
Kanske är våra greener alltför lättputtade? 

Klubbmatcher 

Vi avgick med seger i klubbmatcherna mot 
Stockholms GK – en tävling som spelades för  
39:e året. Även Täby GK lyckades vi besegra 
men mot Lidingö GK blev det en knapp förlust.  

Övriga tävlingar 

Nytt för i år var lagtävlingen Söderberg & 
Partners Sommar Scramble då även damerna 
var inbjudna. Vi var 90 spelsugna DGKare som 
fick en fantastisk dag på banan med både 
frukost, lunch och ett dignade prisbord.  

Årets säsongstävling spelades i endast en 
klass. Vinnare blev Jan Grönqvist med en 
snittscore på 72,6 (netto) för de sex bästa 
rundorna. Nytt för i år var en Eclectic där 
Lennart Svedberg vann på 46 slag. 

Lagtävlingen Try-all (Irish greensome) vanns av team 
Hammarlund och Rogeman. Herrar Grönqvist och 
Gavlevik stod som vinnare i årets upplaga av Senior-
Classic. 

Herrkommittén fortsatte med principen att 
anmälningsavgifterna till tävlingarna skall  
komma tillbaka som priser och subventionering 
 av middagen på säsongsavslutningen.  
Under året har vi omfördelat mer än trettio tusen 
kronor- som sedan har kunnat spenderas i  
shopen eller på vår fantastiska krog Mulligans. 

Tack för i år! 

Kommitténs arbete blir enkelt och problemfritt tack 
vare den fantastiska support vi får från 
reception, kansli, tränare och banpersonal.  
Stort tack till er alla! 

Som avslutning, ett stort tack till mina kollegor i 
Herrkommittén; Janne, Lennart, Håkan J, Jan och 
Thomas. Utan er hade det inte blivit någon säsong. 

Hälsningar Herrkommittén 
Ordf. Håkan Werner 

2022 var året då vi kunde tävla som vi gjorde före 
covid. Vi genomförde 13 slagtävlingar, 3 
matchtävlingar och i kategori KM hade vi 12 klasser. 
Stora KM genomfördes Elva Holmgren och Erik 
Jonasson stod som segrare i respektive klass, Erik 
satte ett fantastiskt banrekord på 63 slag. Nytt för i 
år var KM foursome där banan sattes upp så herr-, 
dam- och mix spelade på samma villkor. 

Totalt genomförde vi 1126 tävlingsronder, flest 
deltagare hade vi i den nya ”Zacke” Memorial 
tävlingen med 120 deltagare, följt av Flaggtävlingen 
med 102 deltagare och Mulligans Scramble tävling 
på 9-hålsbanan med 98 deltagare. Alla KM samlade 
totalt 190 deltagare. 

Septemberpokalen var som vanligt fulltecknad, nytt 
för i år var också att tävlingen innehöll en damklass, 
men eftersom damtävlingen krockade med en annan 
damtävling så blev därför antalet damer färre än 
beräknat. 

Säsongstävlingen med valfri starttid och partner, 
sponsrad av shopen, gick av stapeln på tisdagar 
(samma som tisdagsherrarna) och fick därför väldigt 
få deltagare (speciellt herrar). Inför nästa säsong 
kommer vi att byta dag för att se om vi kan få fler 
deltagare. 

Damkommittén 

Herrkommittén 

Tävling- och Hcpkommittén 

Sammanfattning från året 



 En målsättning med tävlingsåret är att olika 

spelformer och spelsätt som slagspel, 

poängbogey, match, foursome, scramble, valfri 

tee m.m ska finnas på programmet. 

Nu väntar vi spänt på att spela våra nya tees 

och den nya slopningen som görs av banan. Vi 

har noterat att scorerna i prisplatsresultaten är 

i nivå med tidigare år men längre ner i 

resultatlistan är scorerna något högre än före 

ombyggnaden. 

Vad gäller handikapputvecklingen så har vi 

sänkt våra handicap med 0,6 slag, dock har 

våra juniorer sänkt sig med 3,9 slag i snitt 

medan seniorerna ökat sin hcp med 0,3 slag, 

(helt åldersberoende -1 slag för 20-30 

åringarna och +1 slag för 70+).

Av de 1859 medlemmar som kan komma ut på 

banan har 1623 bokat minst en rond och 1159 

har registrerar minst en hcp-rond, och hela 

1081 personer har registrerar mer än 10 

ronder (5 spelare har registrerat mer än 120 

hcp-ronder) i snitt har vi bokat 37 ronder och 

hcp-registrerat 17 av dessa. Vi kan konstatera 

att i stort har vi nog ganska rätt handicap, och 

att våra nya fairwaybunkrar och greenområden 

inte gjort banan svårare. 

Med förhoppning om ett gott nytt tävlingsår 

2023, tackar THK, Inger Berg, Åsa Lindblom, 

Michael Jonasson, Janne Sjödin, Lars 

Ljungberg, Daniel Nilsson och undertecknad för 

ett roligt 2022. 

Hälsningar Tävling- Handicapkommittén

Ordf. Michael Kurpatow 

18-hålsbanan är nu stängd och vi kan summera  

ännu en fantastisk utomhussäsong för klubbens 

c. 380 aktiva juniorer. Utav dessa tränar 250 

juniorer aktivt varje vecka inom klubbens 

organiserade träningsverksamhet. Vi började 

2022 års utomhussäsong med vår kick-off i maj. 

Förutom de ordinarie veckovisa träningarna så 

har vi också arrangerat: 

- Mini Tour-tävling i Golfförbundets regi

- DGK Touren och DGK Touren Elit 14 

omgångar

- JSM för klubblag

- Tjejgolf

- Golfläger för olika nivåer

- Team Together träffar tillsammans med 

Stockholms GK och Lidingö GK 

- Nattgolf på 9-hålsbanan

Juniorverksamheten tar ingen paus bara för 

att golfbanorna stänger. De flesta av våra 

aktiva juniorer tränar golf året runt med 

inomhusträning i Ullna Indoor eller på Ruff 

och fysträning i Vasaskolan eller tillsammans 

med fystränarna på Aim-X. 

Vi lyfter ofta fram att ett av 

juniorverksamhetens mål är att få våra 

juniorer att börja tävla regelbundet. Detta då 

vi vet att ungdomar som tävlar i golf har större 

chans att fortsätta med 

golf även i vuxen ålder vilket är viktigt för vår  

klubbs framtid. Vi fortsätter att uppmana 

juniorer och föräldrar att (inför nästa års 

golfsäsong) gå in på SGDFs hemsida 

(www.sgdf.se) och se vilka tävlingar som 

passar i år. Om ni är osäkra på vilka tävlingar 

som är aktuella eller hur man anmäler sig etc. 

så kontakta gärna någon av klubbens tränare.  

Ett stort tack riktas till våra tränare Andreas,  

Niklas, Pontus och Stephen och även inte 

minst våra hjälptränare och Team DGK som 

ställt upp som tränare för bl.a. Golfskolan för 

de yngre.  

Vi i juniorkommittén vågar nog sticka ut hakan 

och hävda att DGK har en av landets främsta 

juniorverksamheter – något som inte hade 

varit möjligt utan vårt tränarteam och stödet 

från klubbledning, styrelse och alla 

medlemmar.  

Vi är också väldigt tacksamma för den otroligt 

viktiga (och obligatoriska!) insats som alla 

juniorföräldrar står för varje år. 

 Tack för ert engagemang! 

Hälsningar Juniorkommittén 

Ordf. Juniorkommittén 

Plötsligt är denna golfsäsong slut - det känns som att 

vi precis öppnade banorna och släppte ut alla 

spelsugna golfare! För oss på banan har det varit en 

ganska tuff säsong där mycket tid och fokus har legat 

på att odla gräs för att få tillbaka foregreens och 

fairways efter den extrema vintern. När gräs dör av 

syrebrist under isen är det extra svårt att få nytt gräs 

att etablera sig då de döda växtdelarna skapar ett 

ogynnsamt växtförhållande. Därför har vi under 

säsongen jobbat extra mycket med luftning och 

dressning i kombination av stödsådd. Under hösten 

har vi även lagt i nytt gräs i de sämsta fläckarna och 

nu håller vi tummarna för en vinter med jämnare 

väder. Trots den tuffa vintern klarade sig greenerna 

väldigt bra – både på 18- och 9-hålsbanan vilket 

tyder på välmående gräs och de nya greenerna på 

18-hålsbanan har hållit hög kvalitet under säsongen 

och levererat en puttyta i toppklass.  

En sak som vi från banan skulle vilja trycka lite extra 

på är samarbetet och kommunikationen med er 

medlemmar. Det är nästan alltid god och trevlig 

stämning när vi möts där ute, vilket vi tycker är 

fantastiskt – det bidrar till en arbetsmiljö i 

världsklass. Det händer dock ibland att en golfboll 

slås mot oss utan att vi är medvetna om det eller att 

det blir en sur min på grund att vi är i vägen. Vårt 

mål är alltid att skapa en så bra upplevelse för er 

som möjligt och jobba i synk med spelet och allt 

arbete vi gör ute på bana (oavsett hur konstigt det 

kan se ut) görs för att det är det bästa för banan just 

då. Tänk gärna lite extra på detta och sprid vidare 

det goda beteendet så kommer vi uppnå både en 

bana och en arbetsmiljö i toppklass!  

Hösten/vintern kommer bestå av en rad roliga 

arbeten som förbättrar och förfinar vår anläggning.

Vi fortsätter med att sätta kantsten i teeområden 

på 18-hålsbanan vilket skapar en fin inramning. 

Fokus kommer ligga på hål 7 (komplettering), 8, 11 

och 15. Vi planerar också att strukturera om nere 

vid parkeringen till övningsområdet och göra 

tydligare uppdelning av parkeringsplatser och 

materialförvaring. Ett annat spännande projekt är 

dammen mellan 5 och 17 som ska göras både större 

och finare. Efter grävningsarbetet är utfört kommer 

vi bygga palissad längs hela kanten likt den vi byggde 

vid dammen på 2an. Utöver dessa projekt fortsätter 

det årliga skogsarbetet med röjning för att hålla 

öppna skogskanter där bollen lätt kan hittas.  

Hälsningar Banchef 

Jonas Håkansson  

Juniorkommittén 

Forts Tävling- och 
hcpkommittén  

Banorna säsongen 2022

http://www.sgdf.se/


Djursholms Golfklubb tackar sina sponsorer 

Juniorsponsorer 

SÄKRA DIN 
MERCEDES-BENZ 

INFÖR 2022. 

Henrik Norlander 

Fam Moro AVISIO 

VENTURES MINDFUL 

JohannaEricsson
Stämpel



Mulligans Premiärscramble, 9-hålsbanan, 7 maj 

1 Sjöblom/Aunapuu/Munck 34 

2 Billing/Müller/Murray 35 

3 Werner/Grane/Björkman 35 

Äkta Makar, Greensome, 15 maj 

1 Pyra Ring-Haglund o Bertil Haglund 41 

2 Christina o Fredrik Järund 37 

3 Elisabeth o Mikael Rogeman 34 

C.R Ulffs Minne, 22 maj

1 Jacob Fransson 68 

2 Jan Karmakar 70 

3 Anders Drakenberg 73 

Två Generationer, 28 maj 

1 Alexander o Henrik Håkansson 67 

2 Astrid o Henrik Werner 67 

3 Jakob o Svante Ödman 70 

Flaggtävling, 6 juni 

1 Anders Jansson 19:e 

2 Peter Stegarås 18:e 

3 Johan Setterberg 18:e 

Annan Tee, 17 juni 

1 Erik Clausen 35 

2 Lotta Stalin 33 

3 Henrik Meldahl 33 

5-klubbors, 26 juni 

1 Henrik Werner 36 

2 Elisabet Palm-Werner 36 

3 Johan Setterberg 35 

Sommarslaget, 31 juli 

1 Marc Gavlevik 37 

2 Lars Persson 37 

3 Daniel Nilsson 36 

KM Junior pojkar, 7 augusti 

1 Fabian Fallenius 149 

2 Didrik Liljekvist 149 

3 Oliver Henriks 149 

KM Junior flickor , 7 augusti 

1 Isabelle Mehkri 191 

2 Evelina Tjärnvall 199 

3 Lovisa Elmenhold 201 

KM Herrar 40, 13-14 augusti 

1 David Ströyer 150 

2 Henrik Richardson 156 

3 Fredrik Berg von Linde 159 

KM Herrar 50, 13-14 augusti 

1 Anders Drakenberg 152 

2 Joakim Lindberg 154 

3 Stefan Risberg 156 

KM Herar 60, 13-14 augusti 

1 Jan Karmakar 158 

2 Tom Berggren 158 

3 Peter Stegarås 169 

KM Herrar 70, 13-14 augusti 

1 Arne Blitz 172 

2 Claes Montelius 176 

3 Richard Jansson Stiernblad 189 

KM Damer 50, 13-14 augusti 

1 Michaela Wallensteen 180 

2 Liselott Aspengren 185 

3 Anette Tjärnvall 186 

KM Damer 60, 13-14 augusti 

1 Åsa Lindblom 167 

2 Elisabet Palm-Werner 187 

3 Marie-Louise Sand 205 

KM Damer 70, 13-14 augusti 

1. Eugénie von Knorring Boman 192 

2. Inger Berg 214 

3. Britt Widén-Huggare 215 

193 

204 

207 

162 

168 

176 

139 

141 

142 

161 

162 

164 

141 

148 

152 

71 

71 

73 

86 

87 

92 

72 

74 

75 

79 

84 

85 

36 

KM Herrar, 27-28 augusti 

1 Erik Jonasson 

2 Gustaf Kocken 

3 Aindrias Risberg 

KM DAMER, 27- 2 8 a u g u s t i
1 Elva Holmgren 

2 Johanna Kulti 

3 Sara Stegare 

Septemberpokalen herrar, 2 september 

1 Emil Hagdahl Sörebo/Lidingö GK 

2 Nisse Ström/Hudiksvalls GK 

3 Gustaf Kocken/Djursholms GK 

Septemberpokalen damer, 2 september 

1 Ebba Wittström/Landskrona GK 

2 Elva Holmgren/Djursholms GK 

3 Ebba Thalén/Djursholms GK 

KM Foursome, 4 september 

1 Ludvig Johansson o Aindrias Risberg 

2 Anna Alquier o Martin Lindgren 

3 Hugo Odeborn o Magnus Nelson 

Zacke Memorial, 11 september 

1 Axel Romney o Ola Romney 

2 Birgitta Törn o Lars Persson 

3 Charlotte Wikström o Tom Wikström 

KM o DGK Hickory Classic, 17 september 

1 Tobias Wåhlén/Wäsby GK 

2 Erik Brändström/Djursholms GK 

3 Tom Berggren/Djursholms GK 

Mulligans Scramble, 5 september Gr 3 

1 Tjärnvall / Ekman / Frumerie 

2 Nordström / Ekman / Juhlin-Dannfelt 

3 Blitz / Aunapuu / Meldahl 

DGK Hickory Classic / KM, 14 september 

1 Tom Berggren / Djursholms GK 

2 Per Bruun / Vidbynäs Golf 

3 Lars Ljungberg / Djursholms GK 

Final DGK:s säsongstävling 

1 Britt Olofsson 

2 Eugénie von Knorring Boman 

3 Agneta Olby       31

31 

Höstslaget, 1 oktober 

1 Lars Ljungberg 71 

72 

73 

71 

73 

74 

2 Felix Jondal 

3 Patrik Eriksson 

DGK:s Funktionärsgolf, A-klass, 7 oktober 

1 Marika Brändström 

2 Lars Ljungberg 

3 Michael Wallensteen 

DGK:s Funktionärsgolf, B-klass, 7 oktober   
1 Inger Berg 

2 Anders Gavlevik 

3 Janne Sjödin 

Gröna Kepsen Vinnartävling, 8 oktober 

1 Henrik Meldahl 

2 Jan Karmakar 

3 Lars Ljungberg 

MATCHTÄVLINGAR 

Äkta Makar Final 

1 Britt Widén Huggare o Erik Huggare 

2 Meta Martin o Anders Martin 

3 Lena Forss o Eric Forss 

3 Elisabet Palm-Werner o Håkan Werner 

Krantztävlingen 

1 Claes Montelius 

2 Andreas Heder 

3 Claes Swedenstedt 

3 Arne Blitz 

Tryall Greensome 

1 Eric Forss o Peder Hagberg 

2 Michael Kurpatow o 

3 Arne Blitz o Robert Berglund  

3 Britt Olofsson o Knut Forvik 

RESULTATBÖRSEN  2022 

20 p
19 p
19 p

22
22 
22 



Höstmöteshandlingar 
Höstmöte 30 november kl 19.00 



VISION 2030 

Djursholms Golfklubb skall vara en attraktiv och respekterad familjeklubb där 
trivsel, spelglädje, kvalité, golftradition och gemenskap står i fokus. 

Grundläggande idé och strategi 

Djursholms Golfklubb ska präglas av vänlighet, respekt, öppenhet och inkludering såväl mellan medlemmar som gentemot personal och gäster. Vi ska verka för 

en inkluderande och jämställd golfklubb. Vi ska bevara golfens goda traditioner beträffande spel och uppträdande. Vi ska bedriva en bred barn- och 

ungdomsverksamhet med möjlighet till fortsatt utveckling och elitsatsning. Vi ska vara en familjeklubb där vi skapar en meningsfull sysselsättning för våra 

juniormedlemmar som främjar tillväxt, på kort och långsikt. Vi vill bibehålla en stark ekonomi för att i enighet med klubbens grundläggande idé och strategi, 

tillhandahålla en golfklubb av hög klass samt ett klubbhus och organisation med effektiv funktion. 

FOKUSOMRÅDEN 

BANORNA 
En modern bana för framtiden med hög 

attraktivitet. Vi strävar hela tiden efter att få bra betyg 

och omdömen av medlemmar och gäster. 

• Puts & Finish - Kvalité 

• Visuellt attraktivt - Snyggt 

• Utmanande upplevelse för alla - Kul 

KLUBBHUSOMRÅDE 
Framtidens golfklubb som är en attraktiv 

mötesplats året runt. 

• Klubbhuset 

• Restaurangen 

• Träningsområden 

• Övrigt 

MEDLEMMAR 
Djursholms Golfklubb skall präglas av en familjär och 

inkluderande upplevelse med bra service. 

• Utveckling 

• Tillgänglighet 

• Gemenskap - Kultur & värderingar 

• Kommunikation 



Verksamhetsplan Djursholms Golfklubb 2023 

Under kalenderåret 2023 kommer vi arbeta med följande: 

Ekonomi och medlemsantal 

- Säkerställa en fortsatt tydligare ekonomi enligt 
stadgarna.

- Medlemsantalet med spelrättighet beräknas i 

nivå med 2022.

- Klubbens långsiktiga policy är att 

investeringarna skall ligga i nivå med de årliga 

avskrivningarna.

Klubbens organisation 

Djursholms Golfklubb har 12 tillsvidareanställda 

medarbetare. 

- kansli/shop/reception 3 st 

- banan 5st 

- tränare 4st 

Under säsong så tillkommer det säsongsanställd 

personal på banan, reception och shop. Vi är

uppdelade inom följande arbetsområden:

- Idrottsverksamhet

- Shop/Reception

- Bana 

- Medlemsservice/Ekonomi

Miljö- och hållbarhet 

- Kommunicera klubbens miljö- och

hållbarhetsplan

- Miljöarbetet ska kännetecknas av ständiga

förbättringar där prioriterade områden är att

minska:

energi- och drivmedelsförbrukning, effektivisera 

mängden vatten 

som används på banorna samt i möjligaste mån

begränsa användandet av kemiska preparat.

Banorna 

- Utgrävning av dammen hål 5/17

- Några nya gula/vita tees 18-hålsbanan 

- Slitsdränering på fairway under hösten

- Gå över till hektometersystem på banorna

- Omslopning av banorna

- Arbeta vidare med kantsten runt våra tee- områden

- Kompletterande skogsvård och trädplanteringar,
utöver vanlig skötsel

- Uppgradera maskinparken och byta ut enligt plan

- Kontinuerligt se över samtliga golfhåls säkerhet.

- Arbeta aktivt med att informera och påverka
medlemmar och gäster att laga nedslagsmärken, 
återlägga uppslagen torv och kratta bunkrarna rätt.

- Kontinuerligt underhåll och asfaltera några av våra
vägar

- Lufta och dressa foregreens för bättre möjlighet till att 
studsa/rulla upp bollen på green

Klubbhusområde -Klubbhus/shop/reception 

- Renovera och fräscha upp klubbhusets 

entré och sociala ytor. 

- Erbjuda ett attraktivt och tilltalande utbud av

kläder, skor och klubbor i shopen för alla

målgrupper

- Välkomnande och serviceinriktad personal i 

reception/shop

Klubbhusområde - Restaurangen 

- Fräscha upp restaurangens sociala ytor och 

utemiljö.

- Byte av kylsystemet för klubbens 

restaurangkök.

 Klubbhusområde - träningsområden 

- Förbättra området runt våra

utslagsmattor och öka attraktiviteten på 

rangens målområden.

- Förbättra bollmaskinen och 

bollplockningssystemet

- Ta fram en utvecklingsplan för 

träningsområdet på gamla 15:e.

- Fortsätta processen med bygglov och 

framtagande av kalkyler för DGK Indoor

Klubbhusområde - Övrigt 

- Ommålning av verkstaden 

- Renovera och utveckla infarten till

golfklubben 

   Medlemmarna - Kommunikation 

- Vi kommer regelbundet under säsongen 

skicka nyhetsbrev till alla medlemmar 

- Information och summering av klubbens 

verksamhet skickas ut två gånger per år i 

samband med vår- och höstmöteskallelser 

- Använda Players First – medlemsenkät 

ör att planera, informera och utvärdera vad 

ni medlemmar efterfrågar

- Uppdatera skyltar och informationsmaterial

- Regelbundet uppdatera och informera 

klubbens medlemmar om verksamheten via

sociala medier

Medlemmarna - Utveckling 

Alla medlemmar ska ha möjlighet att utveckla sitt 
golfspel: 

- Öka tillgängligheten för lektioner 

- Erbjuda ett attraktivt och varierande kursutbud för 

seniorer (morgon, dag, kväll)

- De juniormedlemmar som vill ska ha möjlighet att 

delta i juniorverksamheten 

Kommittéerna ska erbjuda tävlingar och aktiviteter 

för respektive målgrupp: 

- Regelbundna tävlingar veckovis under säsong 

(dam, herr, tävling- och juniorkommittén) 

- Kommittéerna ska bjuda in till aktiviteter så som 

temakvällar, kick-off, klubbmatcher m.m. 

Konkurrenskraftig idrottsverksamhet: 

- Vi erbjuder året runt aktiviteter för alla 

målgrupper

- Kvalitativt innehåll i all golfundervisning

- Utbildade och engagerade tränare 

- Möjliggöra utveckling från bredd till elit 

Representerade i det nationella tävlingssystemet (SGF): 

- Vi ska arrangera nationella tävlingar på 

golfklubben för olika målgrupper (juniorer, 

seniorer och elit)

- Vi ska delta i det nationella seriespelet för 

damer och herrar

- Representerade i alla ålderskategorier på

seriespelet i Stockholmsdistriktet 

- Möjliggöra deltagande för individer som vill 

tävla på och utanför klubben i det nationella 

tävlingssystemet tex. Teen Tour, Future Series, SM-

veckan osv.

Medlemmarna – Tillgänglighet 

- Vi strävar efter att ge alla medlemmar 

tillgänglighet till banan, träningsområden 

och våra tränare.

Medlemmarna - Gemenskap Kultur och 
värderingar 

- Vi ska erbjuda aktiviteter och mötestillfällen som 

stärker klubbliv och klubbkänsla tex. Tema, 

regel eller spelstrategi tillfällen.

- Säkerställa en inkluderande möteskultur och 

sammansättning av kommittéer för att 

representera alla medlemmar.

- Tydliggöra vår ”Code of Conduct” ut till 

medlemmarna

- Vi ska sträva efter att alla hälsar på alla och 

respekterar varandra

- Uppdatera vision och värderingar



Kallelse till Höstmöte i Djursholms Golfklubb 
för verksamhetsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 

Medlemmarna i Djursholms Golfklubb kallas härmed till 

Höstmöte onsdag 30 november 2022 kl 19.00 i klubbhuset  

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. Bilaga 1 och 2 

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 2022 
För år 2022 har Djursholms Golfklubbs 

styrelse haft följande sammansättning: 

Ordförande, Henrik Meldahl samt 

ledamöterna Jonas Lindholm, Anna Wendt, 

Anna Nelson Orring, Caroline Berg, Fredrik 

Åhlberg, Fredrik Rudberg och Susanna 

Marcus. 

I och med utgången av år 2022 utgår 

mandatperioden för ordförande Henrik 

Meldahl samt ledamöterna, Anna Nelson 

Orring, Jonas Lindholm och Fredrik Rudberg.

Henrik Mehldal har efter ett oerhört 
förtjänstfullt ordförandeskap bestämt sig 
för att lämna vidare stafettpinnen. Den 
utveckling klubben haft under den senaste 
femårsperioden har varit enastående och 
vi är många som är tacksamma för Henriks 
ledarskap.

Revisorer för 2022 års verksamhet har varit 

Johnny Svenander och Robert Hasslund. 

Valnämndens förslag 

För verksamhetsåret 2023 föreslår valnämnden 

följande: 

- att styrelsen utöver ordförande skall bestå av 
sex till åtta ledamöter.

- att ordförande för klubben tillika 
ordförande i styrelsen för kalenderåret 

2023 väljes Susanna Marcus och att till 
ledamöter i styrelsen för kalenderåren 
2023 och 2024 omväljes Jonas Lindholm och 

Fredrik Rudberg. Anna Nelson Orring har 
undanbett sig omval. Samt att för samma 

tidsperiod nyvälja Håkan Werner. 

Presentation av valnämndens förslag. 
Bilaga 3

- att Johnny Svenander (RSM) omväljes som 

klubbens revisorer för kalenderåret 2023. 

- att Robert Hasslund (RSM) omväljes till 

revisorssuppleant för kalenderåret 2023.

- Att Susanna Marcus 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 Djursholms 

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 november 2022 

Djursholms Golfklubbs Valnämnd 2022 

Carl-Johan von Uexküll, sammankallande Ulla 

Fredriksson, Janne Sjödin 

Marika Brändström, Charlotte Levén 

Anm: Mandattiden i valnämnden utgår för 

Carl-Johan Uexküll, Ulla Fredriksson och Janne 

Sjödin. Kvarstående ledamöter för 2023 är 

Charlotte Levén och Marika Brändström.

Förslaget är att omvälja samtliga ledamöter som är 
uppe för omval. Samt omvälja Carl-Johan Uexküll 
som Valberedningens ordförande 2023. 



Förslag till årsavgifter för verksamhetsåret 
2023-01-01 - 2021-12-31

Kommentar till prognos 
Det prognosticerande resultatet för koncernen 2022 beräknas 

uppgå till 126 kkr, vilket är bra med tanke på den kalla vintern och 

sena öppningen av banan. Vi har även haft ökade kostnader för el, 

diesel och banskötsel. Vi har under säsongen haft stor efterfrågan 

på träning och många medlemmar har varit med på de olika kurser 

och medlemsträningar som vi erbjudit. Juniorverksamheten har 

varit populär och genomfört många aktiviteter.  I jämförelse mot 

budget har vi ökat intäkterna på greenfee, träningsverksamheten 

och Driving rangen. 

De poster i budget som belastat kostnadssidan mer är bana/ 

maskiner, där stora prisökningar har skett samt att 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 högre elpriser och mer 

behov av underhåll på fastigheterna.  

Shopen generar ett positivt resultat och marginalen på sålda varor är 

ca 30%. 

Kommentar till budget 2023 
Vi har inför 2023 gjort om uppställningen/resultatredovisningen av 

klubbens intäkter och kostnader. Mer för att kunna följa de olika 

affärsområdena som vi har.   

Den preliminära budgeten baseras på samma medlemsantal som 

2022 (1080 fullvärdiga medlemmar). Styrelsen föreslår en höjning av 

spelrättsavgift och medlemsavgift med ca 7%. Vi höjer 

greenfeeavgifterna 2023, vardag 1100 kr och helg 1200 kr. Gäst till 

medlem höjs till vardag 650 kr och helg 750 kr.  

Investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2023 innehåller en 

fortsatt utveckling av banan enligt masterplan och extra fokus på 

finish och kvalité. Vi kommer bygga om dammen på 5/17, fortsätta 

med vår planteringsstrategi. Vi kommer också gå över till 

hektometersystem på båda banorna. Övriga investeringar är 

förbättringar på rangen, parkering och klubbhusområdet.  

Kostnaderna ökar främst inom bandrift och fastighet.  

DGK KGAB Tot 2022 

 Årsavgifter 

Senior 27 + 1400 8 400 9800 9 150 

Senior 22 -26 år 1400 6 100 7500 7 000 

Junior 1400 2550 3950 3700

Yngre junior 1400 1850 3250 3 050 

Vardagsmedlem 1400 5550 6950 6 500 

Vardagsmedlem/ 9 hål lörd/sön 1400 6650 8 050 7 500 

Medlem 9 hålsbanan 1 400 4 100 5500 5 150 

Medlem utan spelrätt 1 400 1400 1 400 

Köavgift senior och junior /årsavgift 200 200 200 

 Skåpavgifter 

250 250 

500 450 

Omklädningsrum 

Skåp i vagnhall, överskåp 

Skåp i vagnhall, underskåp 800 750 

 Övriga avgifter 

Inträdesavgift senior 35 000  35 000 35 000 

Inträdesavgift junior 5 000 5 000 

Kapitalinsats - - 

Förseningsavgift Djursholms GK 250 

Förseningsavgift Källgärdet Golf AB 500 

Hyrbil medlem läkarintyg 275 

Hyrbil medlem och gäst 500 

Hyrbil med med läkarintyg 

15 tillfällen 3 300 

 Greenfeeavgifter 2022 

Avgift per rond 18 hålsbanan 9 hålsbanan 

Helg/helgdag spel med aktiv medlem 750 350 300 150 

Sen Jun Sen Jun 

Vardagar 1 100 500 300 150 

Vardag spel med aktiv medlem 650 325 200 100 

Helg/Helgdag 1 200 550 400 200 

Information angående betalning av medlems- och spelavgifter 2023. 
Nytt för i år är att inga fakturor kommer att skickas/mailas från klubben. Avgifterna kommer att läggas ut på min golf där man som medlem 
och/eller vårdnadshavare loggar in och betalar sina och sitt/sina barns avgifter. På hemsidan www.dgk.nu finns tydlig instruktion om hur man 
gör för att betala sina avgifter på min golf. Denna förändring är något som alla golfklubbar i Sverige inom en snar framtid måste genomföra och 
beror på nya Git Online.  

1 Medlemsavgiften för medlem som under 2023 ska vara passiv medlem läggs ut på Min Golf dagarna efter höstmötet.  

2 Förseningsavgift på 250 kr tillkommer vid betalning efter förfallodatum 30 december 

3 Vårdnadshavare får avgiften för sitt/sina barnsavgifter på vårdnadshavarens Min Golf. 

4 Medlem som inte betalat sin medlemsavgift trots påminnelse anses frivilligt ha utträtt ur klubben (ref: Stadgar §2). 

5 Medlems- och spelavgift för den medlemmen som under 2023 ska vara aktiv medlem läggs ut på Min Golf dagarna efter höstmötet och har 
betaldatum fram till 28 februari. När avgifterna finns upplagda för betalning får ni ett mail med information om hur ni går tillväga för att betala. 

6 Förseningsavgift om 500 kr utgår vid betalning efter förfallodatum. 

http://www.dgk.nu/


Förslag till investeringsbudget 2023         Medlemsstatistik 

Rubrik Kostnad 

  Utfall 30/9 2019 2020 2021 2022 

Bananläggning Dammen hål 5/17 900 000 kr   Senior 27 + 1093 1045 1025 1062 

Slitsdränering fairway 200 000 kr   Senior 22 - 26 64 70 

Plantering  150 000 kr   Yngre Junior 0 - 15 177 157 166 143 

Skyltar & Teemarkeringar 200 000 kr   Junior 16 - 21 186 205 211 226 

Tee mattor 9 hålsbanan 50 000 kr    Vardagsmedlem 106 125 134 133 

Tee gul/vit 18-hålsbanan 500 00 kr   V-m 9 helg 74 75 83 76 

2 000 000 kr 9-hålsmedlem 318 380 322 307 

Maskiner Såmaskin 255 000 kr   Hedersmedlem 6 6 4 4 

Arbetsfordon 200 000 kr   Diplomat 1 1 0 

Gräsklippare tee/fg 810 000 kr   Summa antal medlemmar 1 960 1 994 2 010 2 021 

Robotgräsklippare 65 000 kr   Medlemmar u spelrätt 859 845 816 823 

1 330 000 kr  Totalt antal medlemmar 2 819 2 816 2 826 2 844 

Övrigt Rangen 550 000 kr 

Ommålning av maskinhall 350 000 kr 

Parkering och entré 370 000 kr  

Klubbhus ink restaurang 2 200 000 kr            Åldersfördelning 

3 470 000 kr   Ålder Antal % 

Total investeringsbudget 2023 6 800 000 kr   Under 21 437 16 

  22  - 26 152 5 

  27 - 40 269 9 

   41 - 50 394 14 

   51 - 60 591 20 

   61  - 70 427 15 

   71 - 80 441 16 

   81 och äldre 133 5 

2844 100 

          Snittåldern på klubben är 48,34 år 



 Prognos resultaträkning för 
 Djursholms GK och Källgärdet Golf AB och Koncernen 220101 - 221231 (kkr) 

INTÄKTER     Prognos 2022 

DGK 

Prognos 2022 

KGAB 

Prognos 2022 

KONCERN 

Budget 2022 

KONCERN 

Medlemsavgifter 3 570 11 770 15 340 15 440 

Kö-/Förseningsavgifter/Admin 385 5 390 270 

Skåpavgifter - 250 250 270 

Inträdesavgifter 1 220 - 1 220 1750 

Summa medlemsavgifter 5 175 12 027 17 200 17 730 

Greenfee - 3 755 3 755 3 500 

Företagsgolf - 195 195 180 

Summa gästavgifter - 3 950 3 950 3 680 

Hyror bostadshus 100 - 100 - 

Reklam/Annonser - 715 715 700 

Hyror KGAB 4 930 - - - 

Kommittéintäkter 2 650 - 2 650 2 300 

Shop 2 900 2 900 2 700 

Driving range - 900 900 750 

Övriga intäkter * 1 000 330 530 500 

Summa övr intäkter 8 680 4 845 7 795 6 950 

Summa intäkter 13 855 20 822 28 945 28 360 

KOSTNADER Prognos 2022 Prognos 2022 Prognos 2022 Budget 2022 

DGK KGAB KONCERN KONCERN 

Personalkostnader 3 500 7 250 10 750 11 400 

Bana/maskinkostnader 50 2 750 2 800 2 645 

Fastighetskostnader 1 950 450 2 400 1 970 

Kontorskostnader 460 300 760 750 

Hyror arrenden 600 4 930 600 600 

Avgifter SGF/SGDF 400 110 510 490 

Kommittékostnader 1 600 - 1 600 1 500 

Shop 2 500 2 500   1 700 

Övriga kostnader 450 1 650 1 300 1 300 

Summa kostnader 9 010 19 940 23 220 22 355 

Resultat före avskr, skatter o finans poster 4845 882 5 725 6 005 

Avskrivningar -5 500 - -5 500  -5 800 

Resultat före finans poster o skatt - 655 882 227 -506 

Finansiella poster -100 -4 -104 -40 

Skatt - - - 0

Årets Resultat - 755 878 123 -67 



Budget 2023 för:
 Djursholms GK, Källgärdet Golf AB och Koncernen (kkr) 

INTÄKTER Budget 2023 
  DGK 

Budget 2023 

        KGAB 

Budget 2023 

KONCERN 

Budget 2022 

KONCERN 

Summa medlemsavgifter 6 200 13 100 19 300 17 730 

Summa Greenfee/Företag 4 800 4 800 4 380 

Summa Idrottsverksamhet 2 900 - 2 900 2 300 

Summa Range/shop/Bil 3 700 3 700 3 450 

Hyresintäkter 5 700 30 - 

Övriga intäkter 830 110 140 500 

     Summa intäkter 15 630 21 710 30 870 28 360 

KOSTNADER 
Budget 2023 

DGK 

Budget 2023 

KGAB 

Budget 2023 
KONCERN 

Budget 2022 

KONCERN 

Administrationskostnader 2 800 2 300 5 100 11 840 

Hyror/arrenden 700 5 670 700 600 

Idrottsverksamhet 2 450 500 2 950 2300 

Bana/Maskin 50 9 350 9 400 2 645 

Fastighet 2 600 500 3 100 1 970 

Shop/Range/Bil 2 500 2 500 1 700 

Övrigt 790 1400 1 390 1 300 

     Summa kostnader 9 340 22 270 25 140 22 355 

Resultat före avskrivningar, skatter o 
finans poster 

6 290 - 560 5 730 6 005 

Avskrivningar -5500 - - 5500 - 5800

Resultat före finans poster och skatt 790 - 560 230 305

Finansiella poster -200 - - 200 -110

Skatt - - - 

Årets resultat 590 - 560 30 195 

Information 
Vi har inför 2023 gjort om uppställningen/resultatredovisningen av klubbens intäkter 
och kostnader. Mer för att kunna följa de olika affärsområdena som vi har. 
Den förändrade uppställningen är skälet till att inte prognosen från 2022 visas som 
jämföresle.  



Djursholm 2022-11-10 

Styrelsens svar på motion 1: 

Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet avslå motionen om nedläggning av DGK Indoor. 

Djursholms Golfklubbs styrelse har gått igenom motionen och återkommer här med ett svar. 

DGK Indoor 

Styrelsen på Djursholms Golfklubb har under hösten 2022 valt att avvakta med projektet DGK Indoor. 
Anledningarna till detta är:  

- stigande ränta
- ökade bygg- och driftkostnader
- hög inflation
- Inget klart bygglov

Processen med bygglovsansökan för DGK Indoor kommer fortsätta och vi kommer arbeta vidare med 
kalkyler och offerter från byggbolag för att skapa oss en rättvis bild av nuläget.  
När vi har uppdaterad information kommer det presenteras för er medlemmar.  

Styrelsen har sedan tidigare fått ett mandat från er medlemmar och kommer att förhålla oss till det. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Djursholms Golfklubb 
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Styrelsens svar på motion 2: 

Styrelsen föreslår att årsmötet i sin helhet avslår motionen om nedläggning av DGK Indoor. 

Styrelsen är enig i att behovet och uppfräschning av klubbens övervåning behöver göras. 

Styrelsen är enig i att parkeringsplatsen behöver utvecklas. 

DGK Indoor 
Styrelsen på Djursholms Golfklubb har under hösten 2022 valt att avvakta med projektet DGK Indoor. 
Anledningarna till detta är:  

- stigande ränta
- ökade bygg- och driftkostnader
- hög inflation
- Inget klart bygglov

Processen med bygglovsansökan för DGK Indoor kommer fortsätta och vi kommer arbeta vidare med 
kalkyler och offerter från byggbolag för att skapa oss en rättvis bild av nuläget. När vi har uppdaterad 
information kommer det presenteras för er medlemmar.  

Styrelsen har sedan tidigare fått ett mandat från er medlemmar och kommer att förhålla oss till det.  

Styrelsen avslår förslaget om nedläggning av projektet DGK Indoor. 

Klubbhuset – övervåningen 

I styrelsen har vi vårt styrdokument Vision 2030, där vi har gjort prioriteringar för klubbens 

verksamhet och de olika fastigheterna vi sköter om.  

Vår prioritering har varit att bygga och skapa DGK Indoor för att möjliggöra en fortsatt utveckling av 

klubbhusets övervåning. Omklädningsrummen kommer flyttas ut till nya byggnaden och en 

upprustning och renovering av övre planet på klubbhuset kommer då kunna genomföras. 

Då vi nu avvaktar med DGK Indoor kommer vi inför säsongen 2023 genomföra en mindre upprustning 

av befintliga rum och ytor på övre plan. Det för att skapa en bättre möjlighet till umgänge och 

klubbliv för er medlemmar.  En större renovering av övervåningen av klubbhuset kommer 

genomföras inom ramen för vision 2030.  

Styrelsen är enig i att behovet och uppfräschning av klubbens övervåning behöver genomföras. 

Parkeringen 

Vi har sedan två år tillbaka haft en process med Danderyds kommun för att utveckla och utöka vår 

parkeringsplats. Vi har fått avslag på bygglovsansökan om utveckling av parkeringsplatsen men vi har 

en fortsatt dialog med kommunen.  

Styrelsen är eniga i att utveckling av parkeringsplatsen behövs. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen  

Djursholms Golfklubb 



Bilaga 3 

Presentation av kandidater för Styrelsen 2023 

Valberedningen är mycket glada över att Susanna Marcus har tackat ja till att bli föreslagen 
ordförande i Djursholms Golfklubb. Susanna är 57 år och har varit medlem i Djursholms Golfklubb 
sedan 2010. Hon är gift med Lars och har även två döttrar. Samtliga är medlemmar i klubben.  

Susanna, som med HCP 15,6 har varit med i klubbens D50 serielag under flera år. Hon har även 
varit aktiv ledamot i Damkommittén i vilken hon under de senaste två åren suttit som 
ordförande. Hon är även ledamot i styrelsen sedan 2022.  

I sin yrkesroll har Susanna en bred styrelseerfarenhet med ca 15 olika styrelseuppdrag på 
meritlistan. Hon har därigenom byggt en gedigen styrelseerfarenhet både som ordförande och 
ledamot i olika branscher.  

Vidare föreslår Valberedningen inval av Håkan Werner som ledamot till styrelsen i 
Djursholms Golfklubb. Även Håkan har vi lärt känna som en mycket aktiv medlem på och 
utanför golfbanan. Håkan, som är medlem sen 2015, är gift med Elisabet och har 19,5 i HCP. 

Håkan har kommer närmast från rollen som ordförande i Herrkommittén i vilken han suttit i 
tre år. Han var även aktiv i styrgruppen för klubbens 50/50 projekt.  

Håkan är numera pensionerad Bergsingenjör med över 30 års erfarenhet från internationell 
affärsutveckling och investor relations inom gas och shipping. Han har en bred erfarenhet av 
att driva bolag, utveckla affärskoncept samt projektledning. 
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