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Svante hälsar välkomna!
Bana, personal, värdegrund, verksamhet - Sara
Medlemmar, ekonomi, försäljning -Joakim
Medlemsundersökning – Katarina
Solpark och elladdning- Svante
Frågor och funderingar

Agenda



 Informera och diskutera klubbens verksamhet, 
ekonomi och framtida utveckling.

 Skapa delaktighet om nuläge och framtid

 Vi vill alltid blir bättre, ni kan hjälpa oss!

 Årligt återkommande som komplement till 
årsmötet på våren.

 Digitalt och fysiskt för att underlätta deltagande 
med hänsyn till  personliga förutsättningar

Vårt syfte med 
informationsmöte





LOFTAHAMMAR GOLFKLUBBS VÄRDEORD

VÄNLIGHET, VÄLKOMNANDE OCH GÄSTFRIHET
ÖPPENHET, LYHÖRDHET OCH SMIDIGHET

PROFESSIONALISM, SAMVERKAN OCH SAMARBETE

Värderingar vi ska stå för i Loftahammars Golfklubb

Dessa ska fungera som ett rättesnöre för våra handlingar 

och beteenden. Den handlar om klubbens kultur och vilka 

grundläggande gemensamma värderingar vi tycker är 

viktiga att leva upp till.





VISION FÖR LOFTAHAMMARS GOLFKLUBB 2025

Loftahammars golfklubb berikar liv! 

Loftahammars golfklubb 

 är en klubb där alla är och känner sig välkomna, 

 är Sveriges mest attraktiva golfanläggning i skärgårdsmiljö, 

 har en sund och stabil ekonomi, 

 är ett attraktivt val för både nybörjare och etablerade spelare, 

 är i samarbete med andra aktörer tongivande för bygdens utveckling, 

 bidrar till god hälsa och livskvalité samt präglas av en vi-anda där omtanke, 

vänlighet och trivsel är nyckelord. 



STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING

Styrelse:
Svante Gustafson
Ossian Nilsson
Claes Asklöf
Åsa Johansson
Johan Grevelius
Eva Malmström 
Katarina Lidén
Marie Samuelson 
Tommy Johansson

Valberedning:
Marie Walldén, sammankallande
Anna Strömberg
Göran Lund 

Revisorer:
Thomas Ahlstrand
Magnus Ekesund, (endast för klubben)
ersättare: Lena Stånggren Landberg (endast för klubben)

* Till Loftahammars Golf AB väljs 
alla ledamöter på 1 år 



FÖRBÄTTRINGAR OCH INSATSER 2021-2022

▪ Nät vid nians inspel

▪ Förbättringar av vägar med nytt grus och vägsladd.

▪ Renoverade tee hål 2 (49) och hål 4 (58)

▪ Rensade dammar

▪ Ny sponsortavla

▪ Nya uthyrningsvagnar

▪ Laddning till elbilar

▪ Sponsrad fontän till dammar beställd 

▪ Målningsarbete på rangehus och maskinhallar.

▪ Utvecklat rangen med nya rangemaskiner, 
(bollplockare och klippare), jämnare underlag, nya 
utslagsplatser

▪ Staket och ny nedgång vid parkeringen

▪ Ny utökad altan

▪ Behandling av altan för ökad hållbarhet

▪ Nytt arbetsfordon och välter.

▪ Miljöpriset

▪ Renoverade greenbunkrar på hål 5, 7, 8 och 9

▪ Ny dränering vid greenbunker hål 8

▪ Utökat antal skåp för uthyrning



UTMANINGAR INFÖR 2023

▪ Rekrytera nya medlemmar samt behålla befintliga medlemmar

▪ Locka greenfee gäster till spel på LGK

▪ Nå ut med marknadsföringen om att det finns en mycket fin bana i Loftahammar som är värd att besöka.

▪ Hålla igång fungerande kafé verksamhet

▪ Tränare/PRO som trivs hos oss och kan ha ekonomi i sin verksamhet.

▪ Ideélla krafter som jobbar för att bidra och trivs i gemenskapen.

▪ Medlemsvård

▪ Sponsring

▪ Ökade inköpskostnader och ökade leveranstider tex på försäljningsartiklar och rangebollar.

▪ Ökade bränslekostnader.

▪ Ökade kostnader på material och gödning till banan.

▪ Värna om miljön och driva verksamheten så miljömässigt som möjligt.



VI KOMMER RENOVERA RESTERANDE 
GREENBUNKRAR



HUR FÅR VI FLER MEDLEMMAR OCH GÄSTER?

God uppslutning på juniorträningar och aktiviteter. 
Satsningen mot juniorer har gett utökad range, fler 
rangebollar, nya låneklubbor, förråd till låneklubbor, 
inramning av klubbområde och nya mål på rangen. 

Vilken målgrupp är intresserad av att börja spela 
golf?

Hur kan vi locka besökare till LGK?

Hur marknadsför vi med små medel? Sociala 
medier, delningar, annonser, nöjda kunder?

Har du några tips på andra vägar att gå eller idéer 
på hur vi kan rekrytera fler medlemmar? All hjälp 
som går att få med detta viktiga arbete tas 
tacksamt emot!



EKONOMI OCH MEDLEMMAR



▪ Resultat 2021 68,5 tkr (budget 74tkr)

▪ Soliditet 42%

▪ Eget Kapital 9,8 mkr

▪ Kassaflöde Stabilt

▪ Lån 2, 590% 5år 4, 625 mkr

EKONOMI - ÅRSBOKSLUT 2021 



▪ Greenfee intäkter 1 150 000kr 

▪ Sponsrings intäkter 260 000kr 

▪ Padel intäkter 250 000kr

▪ Range intäkter 210 000kr

▪ Generera ett årsresultat 97 000 kr 

EKONOMISKA MÅL 2022



FÖRSÄLJNING TOM JUNI 2022/21/20



BUDGET 2022



2015          2018       2019 2020    2021 2022

MEDLEMSSTATISTIK



▪ Medlemstapp (ålder, sjukdomar, skador, flytt, tid)

▪ Utebliven eller svag nyrekrytering

▪ Ökade kostnader, drivmedel, banmateriel, personalkostnader, 
räntor

▪ Klimat-/väderrelaterade problem (torka, värme, kyla, nederbörd) 

▪ minskade intäkter = greenfee, padel, försäljning 

▪ Ökade reparations- och underhållskostnader på bana/greener

EKONOMISKA RISKER



RESULTAT FRÅN 
MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN

2022

INFORMATIONSMÖTE DEN 17 JULI 2022

KATARINA LIDÉN



Om undersökningen
=https%3A%2F%2Fwww.loftahammar
sgk.se%2Fse%2Fklubben%2Fnyhetsar

kiv%2Fkommitt-verksamhet-
2019&tbnid=DD8Wac8M2DoMYM&v
et=12ahUKEwjI4NPcmvv4AhUBxosKH
QX5ATwQMygDegUIARCwAQ..i&doci

d=UAZPb3-
_6xiKzM&w=1200&h=900&q=loftaha
mmar%20gk&ved=2ahUKEwjI4NPcmv
v4AhUBxosKHQX5ATwQMygDegUIAR

CwAQ

2021: 41% svarsfrekvens

2022: 512 inbjudningar har skickats ut till våra medlemmar.
46 % svarsfrekvens





















SLUTSATSER
▪ Starka sidor

▪ NPS: nr 1 av alla klubbar

▪ Service och upplevelse: nr 3

▪ Banan som helhet

▪ Förbättringsmöjligheter

▪ Mat och dryck

▪ Bunkrar

▪ Bättre info om klubbens mål på kort och lång sikt





REDOVISNING AV SOLCELLSPARKEN

GOLFSTRÖMMEN







TACK FÖR ERT ENGAGEMANG!
VARJE MEDLEM OCH GÄST PÅ LOFTAHAMMARS GOLFKLUBB ÄR VIKTIG OCH UNIK 

OCH BIDRAR TILL VÅR GEMENSKAP!


