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Smålands juniormästerskap den 10 oktober
Nu avrundar vi spelsäsongen med Smålands juniormästerskap den 10 oktober. Roligt 
att få visa upp vår fina bana en gång till, för övriga Smålandsklubbar.
Vår Headgreenkeeper har förskjutit några av invintringsmomenten i skötselplanen pga
detta – men klart det lockar att visa upp kvaliteten på banan, som varit den bästa på 
många år! 

Postitiv trend för Golfen
Det har aldrig spelats så många golfronder och medlemsantalet har ökat med 9% i SGF under året.  Lagans golfklubb 
visar samma trend men i något lägre grad än genomsnittet av klubbar i landet. Lyckligtvis har största 
medlemsökningen utgjorts av juniorer hos oss och greenfee ronderna ökade klart mest i juli. Ranger och Pay&play
banan har också använts flitigt och sammantaget har det ökade golfandet bidragit till att de från början röda siffrorna 
i den ekonomiska redovisningen, vänts till svarta😊😊. Ökad försäljning i shopen har också bidragit.
Tävlingsdeltagandet, främst bland damer har minskat. Vi har styrt om och planerat om, från evenemangskalendern 
som annars var klar i mars, till Coronaanapassade aktivitet och någon gång måste erkännas, har vi varit för många 
samlade på samma plats. Vi har sökt och fått ersättning för uteblivna evenemangs- och tävlingsintäkter av 
Idrottsmiljarden (statliga medel). 

Organisationen
De ideella insatserna villkorar en välmående idrottsförening. Vi har tillsammans jobbat fantastiskt många timmar 
hittills i år. Kommittéer och arbetslag av olika slag utgör ett stort stöd och hjälp till våra anställda. Styrelsen har själva 
också lagt mycket energi på att omfördela ansvar och gått in som direktstöd, främst i kanslifunktionerna. Vi har 
numera ekonomiassistenthjälp på timanställning och har jobbat igenom en del ekonomiska rutiner vilka nu genererar 
möjliga månadsrapporter till styrelsemötena. 
Vår klubbchef har jobbat många timmar men haft ”för många” olika ansvarsområde/arbetsuppgifter och en ohållbar 
situation, om han skulle följt sin befattningsbeskrivning (from 2016) för uppdraget, som både klubbchef och tränare. 
Han har nu valt att avsluta sin anställning som klubbchef. Då vi önskar ha kvar hans kompetens i föreningen och 
kommer att satsa på golfutveckling för alla medlemmar 2021, har vi erbjudit Thomas Wester en tränartjänst på 
heltid, säsong.
Vi gör en omorganisation i den ”dagliga ledningen” på klubben och kommer att annonsera efter en ”klubbledare” 
som är den nya titeln på kansliansvarig, inom SGF. Vår beräkning säger att de ekonomiska förutsättningarna finns för 
det.   

Restaurangen
Restaurangen öppnade i egen regi i maj, med stöd av ”Bryggeriet Tretorn”. Det yttersta ansvaret för att investera och 
upprusta köket har vi dock själva tagit.  Det är nu väldigt roligt att se att det är lönsamt att driva restaurang på 
klubben. Investeringarna äter upp en del av förtjänsten i år men restaurangen är en viktig pusselbit för 
helhetsupplevelsen. Vi räknar med lönsamhet på helår 2021, om vi medlemmar är villiga att äta och dricka både uppe 
i restaurangen, i cafeterian och att ta en paus vid vår nya ”Utebar”.  Vi vet att besökare uppskattar servicen på 
klubben och maten får mycket beröm varje dag. Nu from oktober är restaurangen stängd på helgerna, men det finns 
mackor i caféet månaden ut.  Lika länge som vi har avtalad möjlighet att passera genom den gamla tunneln till västra 
delen av banan. Hoppas nu vi får tillträde till den nya tunneln – 1 april nästa år.

Mer information från styrelsekonferensen och inför höstmötet, kommer på hemsidan inom kort!
Lev väl! Anneli Roubert Ordf.
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