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Vasatorp 22 mars 2023 

           
Vårmöte i Vasatorps Golfklubb 
Torsdag 30 mars 2023 på Vasatorps golfklubb 
 
18.30 – 20.00 informerar styrelsen om utfall 2022. 
Kaffe & kaka serveras 20.00. 
Vårmötet startar 20.15. 
Anmälan till Vårmötet sker i Min Golf till ”ANMÄLAN Vårmöte 30/3 2023”.  
 
Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet. 
4. Fastställande av röstlängd för mötet. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Styrelsens, 

a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b. årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
9. Val av en revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag för 

en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

a. Elitsatsning för herrar och damer 50+ 
b. Speltempo 

12. Övriga frågor. 
 

Punkt 9 - Valberedningen föreslår att vårmötet till revisor utser Grant Thornton Sweden 
AB med Rickard Julin som huvudansvarig. 
 
 
Varmt välkomna! 
Styrelsen 
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Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
 
Information om verksamheten 
 
Föreningens ändamål 
Vasatorps Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmar och gäster 
kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. 
 
Information om verksamheten 
Vasatorps Golfklubb äger golfanläggning omfattande mark, golfbanor och 
byggnader. Klubben hyr ut anläggningen till det helägda dotterbolaget 
Vasatorps Golf AB som bedriver verksamhet på densamma. 
 
Vid en tillbakablick av 2022 kan vi konstatera att trots det som händer i 
omvärlden var det en stor andel människor som under året fortsatt att prioritera 
golfen.  
 
Vi såg en viss nedgång i antalet ronder spelade på banorna, vilket var helt 
väntat då begränsningarna kopplade till Coronapandemin släppte. Totalt 
spelade ronder på anläggningen uppgick till strax över 100 000 ronder vilket 
innebär ca 10 % färre ronder än föregående år och där tappet är lägre än 
genomsnittet i Sverige  under 2022 (ca -13%). Jämför vi med  2019 som kan ses 
som mer normala år så har det under året spelats ca 20% fler ronder. 
 
 
Ekonomin visar ett negativt resultat vilket beror på ökade driftskostnader på 
bland annat el, material samt tjänster som har med driften av banan att göra. Vi 
har under 2022 haft fortsatt god efterfrågan på de mest attraktiva 
medlemskapen och fortsatt kö under året. Under hösten gjorde vi tidiga intag 
från kö eftersom vi såg en fördel av att tidigt ta in nya medlemmar då vi 
förutspår en viss nedgång under 2023.  
 
Personalteamet har under 2022 visat stor kompetens då vi har stått värd för 
både Annika Invitational samt Lag-SM för damer med gott betyg från både 
deltagare, samverkande organisationer och gäster. Det har minst sagt varit ett 
år fyllt med aktiviteter och händelser. Våra ledord Tillsammans-Omtanke-
Kvalitet leder oss hela tiden i vårt arbete.  
 
Vi fortsätter att kontinuerligt följa upp vårt arbete genom externa 
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undersökningar. Detta för att hela tiden se att vi uppnår önskad effekt och får 
information om vad medlemmar och gäster tycker vi kan utveckla. Vasatorps 
Golfklubb får över lag höga betyg.  
 
I undersökningar kan vi utläsa följande: 

• Våra banor har fortsatt uppskattats av medlemmar och gäster. I 
jämförelse med Sverigesnittet ligger vi lika eller bättre till på alla punkter. 
Greener och tees utmärker sig som extra bra i undersökningen.  

• Vi är topp 10% av 368 klubbar som deltar i medlemsundersökningen när 
det gäller: 

o Hemsidan håller den information jag behöver 
o Det är rent och snyggt i klubbhuset 
o Toalettfaciliteter 
o Träningsområde 
o Restaurangen 
o Öppettider 

 
Det är glädjande att utläsa att även vår restaurang och kioskverksamhet som 
drivs av Maria Wahlbom och Pär Klarby får fortsatt höga betyg av både 
medlemmar och gäster, en bra bit över Sverigesnittet. Noterbart är kiosken 
som rankas 2: a i Sverige i gästundersökningen.  
 
Andreas Waldh utökade sitt team med ytterligare en tränare. Under 2022 ledde 
Mark Dewdney, Emil Kessel tillsammans med Andreas en mycket uppskattad 
träningsverksamhet. Att träningsverksamheten är mycket uppskattad av 
medlemmar syns tydligt i Players 1st undersökningen där det varierade 
träningsutbudet står ut som mest uppskattat där vi är topp 7% i Sverige.  
 
Vi var mycket glada att i mars 2022 tillträdde vår nya klubbchefen och VD 
Louise Friberg som efterträdde Pelle Sättare. Louise fick en flygande start och 
har tillsammans med teamet gjort ett fantastiskt jobb och fortsatt arbetet mot 
visionen Skandinaviens bästa golfupplevelse. 
 
Banorna 
TC och Classic öppnade 1 april och stängdes 13 november.  
 
Utbyggnaden av Allébanan till 12 hål färdigställdes och invigningen hölls den 3 
juli. Park Course som banan numera heter öppnades för spel den 22 juli. 
Kiosken som placerades efter 6 hål på Park färdigställdes i oktober. De nya 
träningsområdena färdigställdes också där putting greenen öppnades i maj och 
resterande övningsområde öppnade under augusti.  
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Vi stod under året värd för två stora tävlingar i Annika Invitational på 
Tournament Course respektive Lag-SM för damer på Classic Course.   
 
Framtid 
Visionen om Skandinaviens bästa golfupplevelse genomsyrar allt vi gör och 
klubben har ett ständigt framåtlut som vittnar om klubbens ambition om att vara 
en ledande golfanläggning.  
 
Under 2022 arbetade styrelsen med 6 fokusområden: 

• Utveckla våra övningsområden 
• Masterplan för Tournament Course 
• Vasatorps Golfklubbs 50 års jubileum 2023 
• Hur vill vi uppfattas – varumärkesbyggande 
• Skapa attraktiva aktiviteter och tävlingar för fler 
• Tillgänglighet för medlemmar 

 
Under höstmötet 2022 presenterade styrelsen status på respektive område samt 
presenterade fokusområden för 2023: 

• Gemenskap - Fortsätta skapa förutsättningar för att fler vill vara oftare och 
längre på Vasatorps Golfklubb 

• Hållbarhet - Arbeta ännu mer utifrån ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör 
och se de ekonomiska fördelarna både på kort och lång sikt för våra 
medlemmar, gäster och vår värld 

• Effektivitet - Se över hur vi i alla led och områden kan bli ännu mer effektiva 
och på så sätt skapa bättre ekonomiska förutsättningar samt förbättra 
upplevelse för våra medlemmar, gäster och medarbetare 

• Fortsatt strategiskt arbete med våra övningsområden 
• Fortsatt arbete att öka tillgänglighet för våra medlemmar 

 
I styrelsearbetet uppdaterar vi årligen vår 3-5 års strategi och analyserar risker 
och osäkerhetsfaktorer för kommande år.  
 
Styrelse 2022: 
 
Ola Heffler 
Ulrika Nordström 

Ordförande 
Vice ordförande 

 
Marknad, kommunikation och 
varumärke 

Sara Odelius Ledamot Bana, sportsliga 
Anders Willman Ledamot Ekonomi 
Emma Lundin* Ledamot Juridik 
Jonas Emgård 
Patrik Staaf** 

Ledamot 
Ledamot 

Restaurang, sportsliga 
Teknik och digital utveckling  
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Vid höstmötet den 15 november omvaldes Ola Heffler till Ordförande på ett år. 
Omvaldes gjorde Ulrika Nordström och Jonas Emgård på två år samt nyval av 
Patrik Staaf på två år. Sara Odelius och Anders Willman kvarstår.  
 
*Emma Lundin meddelade att hon inte ställer upp för omval för 2023.  
**Patrik Staaf blev invald i styrelsen från 2022-11-15. 
 
Klubbens valberedning har under året bestått av Jan Bertilsson som 
ordförande samt Carl Hegelund, Andreas Wejdrup Petersson och Maria Brink 
Liljeberg som ledamöter. Styrelsens representant i valberedningen har varit 
ordförande Ola Heffler.  
 
Vid höstmötet 2022-11-15 omvaldes Jan Bertilsson (Ordförande), Andreas 
Wejdrup Petersson samt Maria Bring Liljeberg på ett år. Nyval av Andreas 
Samuelsson på ett år.   
Carl Hegelund hade meddelat att han ej ställer upp för omval.  
 
Formalia 
Föreningen har ett helägt dotterbolag, Vasatorps Golf AB, org,nr 556698-3523. 
Föreningen har sitt säte i Helsingborg, Skåne län. 
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Kompletterande information till förvaltningsberättelse 
Säsongen 2022 har varit bra med tanke om på omständigheter som varit i omvärlden. 
Tävlingarna kunde genomföras och klubbaktiviteter i stort har varit många.  
Vi ser en viss nedgång i spel i jämförelse med 2021 men följer det vi ser över lag i 
Sverige.  
 
 
Spel på banorna (bokade, identifierade ronder) 
 

 
 
 
Klubbmästerskap 
Klubbmästare herrar blev Johan Wiberg före Johan Fridlund och Patrik Andersson som 
delade andraplatsen. Alla vinnare i klubbmästerskapen blev bjuda på en ”Champions 
Dinner” som blev mycket uppskattad.  
 
Klubbmästerskap i åldersklasser blev: 
H50 – Ola Karlsson 
H60 – Pontus Silvferstolpe 
H70 – Stale Zulumkovski 
D50 – Marie Thörnqvist 
 
Tävlingskommitténs verksamhet 

• Grand Opening spelades 10/4 
• Vårslaget 1/5 
• Grand Final (de 8 bästa lagen från Grand Opening) 22/5 
• Två generationer 29/5 
• Golfveckan spelades 4/7 – 8/7  
• Äktenskapsskålen spelades 14/8 
• Gåsagolfen spelades 9/10 

 
Damkommitténs verksamhet 

• Damgolfen spelades 29/4 – 1/10 
• Nationell damdag spelades 10/7 

Medlemmar Gäster Medlemmar Gäster Medlemmar Gäster Medlemmar Gäster

TC 27 047 5 424 28 766 6 545 33 732 6 227 23 473 5 721

Classic Course 23 391 5 328 28 166 5 464 32 323 5 517 21 918 5 551

50 438 10 752 56 932 12 009 66 055 11 744 45 391 11 272

Allébanan (Park) 26 522 2 563 28 338 2 950 33 842 3 684 19 804 2 765

Västra 9:an 9 431 1 421 12 906 1 623 17 960 2 409 6 770 1 025

35 953 3 984 41 244 4 573 51 802 6 093 26 574 3 790

TOTALT 86 391 14 736 98 176 16 582 117 857 17 837 71 965 15 062

TOTALT ALLA

BANA

101 127 114 758 135 694 87 027

2022 2021 2020 2019
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• Damernas dag spelades gemensamt med herrarna 1/10 
• Placeringar seriespel SkGF damer 

o D22 - 2:a plats 
o D70 - 7:e plats 
o Foursome HCP Div 1 - 2:a plats 
o Skåneserien Kat 1 Nord 9:e plats 
o Skåneserien kat 2 Nord 12:e plats 
o Skåneserien kat 3 Nord 6:e plats 

 
Herrkommitténs verksamhet 

• Herrgolfen spelades 6/4 – 1/10 
• Avslutning för Herrgolfen spelades gemensamt med damerna 1/10 
• Placeringar seriespel SkGF herrar 

o H22 - 6:e plats 
o H50 - 5:e plats 
o H60 - 5:e plats 
o H70 - 1: a plats 
o H75 - 3:e plats' 
o H80 - 4:e plats 

 
Seniorkommitténs verksamhet 

• Seniorserien spelades 5/4 – 25/10 
• Avslutningen spelades 27/10 
• Från 1/11 spelades vinterserien på Park 9 

 
Regel- & handicapkommitténs verksamhet 
Kommittén har under året besvarat frågor gällande regler och handicap. 
 
Junior & elit 
Under 2022 har verksamhet bedrivits i olika grupper, från barn i åldern 4-6 år upp till våra 
elitsatsande ungdomar i Vasa Team. Verksamheten leds av våra två anställda PGA-
tränare med stöd av säsongsanställd PGA-tränarassistent och flera ideella ledare.  
 
Nedan några fakta och resultat från verksamheten 2022: 

• Vi har haft 150 juniorer engagerade i organiserad verksamhet. 
• Under 2022 har det genomförts 557 godkända LOK-stödsaktiviteter. 
• Vi har 32 spelare som tävlat i rankinggrundande tävlingar utanför klubben.  
• Vårt juniorlag tog silver i JSM klubblag. 
• Vårt damlag tog brons i SM klubblag. 
• Vårt herrlag kom på 6:e plats i Division 1 Södra. 
• 3 ungdomar från klubben går nu på Riksidrottsgymnasiet (RIG). 
• 11 ungdomar från klubben går nu på NIU. 

 
Under 2022 har vi varit den klubben med näst flest tävlingsspelare på SGF Ranking Klubb 
Juniorer. Våra anställda tränare arbetar tillsammans med ledare för att möjliggöra fler 
tävlingstillfällen på klubben för barn och ungdomar. Detta för att förbereda och inspirera 
ännu fler till att tävla utanför klubben i nästa steg. 
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Utöver klubbens ungdomsverksamhet arbetar våra tränare även med golfgymnasiet, 
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) där vi 2021 har haft 14 elever med specialidrott 
golf, varav 11 är från Vasatorps Golfklubb. Detta lägger vi från klubbens tränare ca 10 
timmar i veckan på (25% av en heltidstjänst), vilket finansieras av Helsingborgs Stad. 
 
Liksom tidigare år är vår klubb hemvist för Riksidrottsgymnasiet (RIG) som har totalt 32 
elever i fyra årskurser. Eleverna är under studietiden medlemmar i Vasatorps Golfklubb 
och erhåller fria bollar på driving rangen för träning. För detta erhåller klubben ersättning 
med ca 160 KSEK per år. 
 
Ekonomi 
Totala leasingkostnader 2022 uppgick till 1 807 665 kr (1 676 600 kr). 
Återstående leasingkostnader i nuvarande avtal uppgår till 5 147 458 kr (4 906 642 kr). 
Detta avser samtliga gällande avtal där det sista löper ut 2027-08-31  
 
 
Återstående hyreskostnad för golfbilar uppgår till 1 377 288 kr (177 500 kr vilket avsåg 
tidigare hyresavtal vilket löpte ut 2022).  
Detta avser avtal för perioden 2022-2026 
 
Omvärld 
Det oroliga världsläget har påverkat och påverkar många delar i samhället. I dagsläget 
ser vi ökade kostnader, och eventuell påverkan gällande medlemskap. Se exempel 
nedan: 
 

• Långa leveranstider av beställda maskiner. Det handlar om en fairwayklippare och 
en greenklippare. Exakt när leverans sker vet vi inte. 

• Priset på diesel och bensin har ökat de senaste åren och är nu ca 20% högre än 
när vi la budget för 2022. 

• Vi hade haft bundet elpris två år som gick ut 2022-07-31. Detta påverkade elpriset 
kraftigt. Det var en ökning om ca 550TSEK mot budgeterat.  

 
Projekt 12 hålsbana och övningsområden 

• Kylan varade långt in på våren och tidig sommar vilket påverkade byggnationen 
av Park Course. Banan invigdes den 3 juli och banan öppnade för spel den 22 juli. 
Banan var öppen i några månader för att sedan stänga de tre nya hålen för vintern 
och övergå till att spela Park 9. Det finns en fortsatt stor nyfikenhet och intresse 
för Park Course och öppnings- respektive avslutningshålet har skapat en mycket 
bättre närhet av banan i förhållande till övriga banor och då i synnerhet TC. 

• De nya övningsområdena invigdes till stora delar under våren samt under augusti 
och uppskattades både av medlemmar och gäster. Det är först 2023 som allt står 
klart och vi kan öppna samtliga delar av nya övningsområdet 

 
På följande sidor finner ni resultat- och balansräkning för koncernen (klubben & bolaget), 
där koncernelimineringar har skett. Dessutom finner ni information om antal medlemmar för 
åren 2016–2022. 
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Resultaträkning koncern (KSEK) 
 

 
Styrelsen föreslår att resultat om +261 337 kr i klubben och -394 496 kr i bolaget 
tillsammans med tidigare års balanserade vinst överförs i ny räkning. 

Budget Prognos  Utfall Utfall Utfall Utfall

2022 Höstmöte 2022 2022 2021 2020 2019

Medlemsintäkter 19 300 19 710 19 833 18 564 17 534 16 742

Greenfee 6 270 6 850 6 917 7 430 7 412 5 807

Range 1 560 1 400 1 683 1 723 1 916 1 221

Golfbil, hyrvagn 640 548 558 538 539 450

Hyrvagn 0 0 0 0 0 0

Shop 2 000 1 800 1 813 2 083 2 087 2 696

Klubben 1 300 1 300 1 670 1 002 879 1 276

Sponsorer 1 800 1 700 1 707 1 706 1 293 1 437

Restaurang netto 250 500 234 282 219 88

Akademi 1 377
Övrigt 250 140 351 610 433 421

Vinst avyttring maskiner
Intäkter 33 370 33 948 34 766 33 938 32 312 31 515

Varukostnad shop -1 500 -1 220 -1 399 -1 481 -1 529 -2 022

Personal bana, verkstad, fastighet -10 400 -10 250 -10 453 -9 949 -8 945 -9 168
Personal övriga -4 550 -4 850 -4 950 -4 447 -3 861 -5 029

Reservation personal

Personal -14 950 -15 100 -15 403 -14 396 -12 806 -14 197

Drift bana, verkstad, fastighet -5 550 -6 900 -6 798 -5 685 -5 108 -4 734

Leasing maskiner bana -1 800 -1 580 -1 653 -1 503 -1 156 -934

Extra insatser bana, fastighet -1 600 -2 076
Drift övrigt -2 845 -2 690 -3 169 -2 601 -2 448 -2 625

Drift -10 195 -11 170 -11 620 -11 389 -10 788 -8 293

Förbundskostnader -675 -685 -683 -687 -661 -635

Klubben -1 000 -1 000 -1 255 -622 -633 -1 424

Kostnader -28 320 -29 175 -30 360 -28 575 -26 417 -26 571

Delresultat 5 050 4 773 4 406 5 363 5 895 4 944

Avskrivningar -4 200 -4 200 -3 802 -4 038 -4 108 -4 103
Räntor -650 -850 -737 -550 -554 -566

Reavinst 135 51

Personal reservation -325

Resultat 200 -277 -133 910 1 233 1

Resultaträkning Koncern (KSEK)
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Balansräkning koncern (KSEK) 2022 
 

 
 
 

Medlemsutveckling 2016–2022 (per 31 augusti) 

2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 67 461 68 891 66 681 67 984

Lager 485 333 228 345

Kundfordringar medlemmar 425 430 708 888
Kundfordringar övriga 723 541 244 297
Övriga fordringar 1 840 1 791 1 888 1 072
Kassa & bank 0 0 3 1

TILLGÅNGAR 70 934 71 986 69 752 70 587

2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Balanserad vinst -17 145 -16 235 -15 002 -15 001
Resultat 133 -910 -1 233 -1

-17 012 -17 145 -16 235 -15 002

Checkkredit -11 650 -2 090 -1 799 -2 946
Banklån -18 400 -28 400 -25 400 -26 000
Medlemslån -12 254 -12 992 -14 530 -15 356

-42 304 -43 482 -41 729 -44 302

Leverantörsskulder -878 -858 -1 179 -379
Förskott medlemmar -6 118 -5 709 -5 637 -4 990
Förskott sponsorer/partners -656 -338 -207 -189
Övriga skulder -1 669 -2 226 -2 153 -2 679

Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 

-2 297 -2 228 -2 612 -3 046

EGET KAPITAL & SKULDER -70 934 -71 986 -69 752 -70 587

Vasatorps Golf 31/12 2022
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 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Vasatorp Alldag med lån 985 1 009 983 1 023 1 070 1 140 1 197 

Vasatorp Alldag utan lån 672 666 634 603 665 735 711 
Vasatorp 
Företagsmedlemskap 

48 33 29 24 14 11 5 

Vasatorp Vardag med lån 296 280 277 277 245 271 294 

Vasatorp Vardag utan lån  108 113 85 77 69 77 77 

Vasatorp Hedersmedlem 13 13 13 14 14 14 14 

Vasatorp Personal 14 13 16 17 17 16 19 

Vasatorp PGA-medlem 4 5 7 10 13 16 17 

Vasatorp Junior -21 år 237 230 181 157 167 184 191 

Vasatorp Rigs 32 33 32 32 32 30 23 

Classic Alldag med lån 30 44 59 65 64 60 60 

Classic Alldag utan lån 25 27 40 75 73 61 63 

Classic Vardag med lån 37 43 48 52 55 43 34 

Classic Vardag utan lån 7 17 23 24 28 31 21 

12+9 Alldag (inkl. nyb.) 529 555 494 227 210 197 158 

12+9 Vardag (togs bort 2020) 0 0 0 94 108 109 120 

12+9 Junior -21 år  211 283 279 225 283 182 170 

Practice (inkl. nyb.) 253 364 444 379 330 315 178 

Greenfeemedlem 142 144 142 137 147 173 174 

Vilande medlem 124 118 128 90 91 96 119 
 3 767 3 990 3 914 3 602 3 695 3 761 3 645 
        

 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

TC & Classic alla dagar 1 791 1 810 1 781 1 831 1 930 2 053 2 086 

TC & Classic vardagar 448 453 433 430 397 422 426 
 2 239 2 263 2 214 2 261 2 327 2 475 2 512 
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Styrelsens yttrande över motion 1 – Våra representationslag (seriespel) 
 
Det är glädjande att det finns intresse och önskemål att utveckla Vasatorps Golfklubbs 
seriespel och på så sätt skapa goda förutsättningar för utvalda medlemmar att ytterligare 
utvecklas som golfare och samtidigt lära känna fler. 
 
Styrelsen är positiv till att respektive kommitté utvecklar sin seriespelssatsning. 
 
Framgångsrika lag skapar ofta positiva effekter både inom klubben såväl som 
marknadsföring inom Golfsverige. Vi vet att arbetet med att finna ny kontaktperson för 
seriespel inom herrkommittén har påbörjats. Seriespel för damer ligger sedan tidigare 
under damkommitténs ansvar. 
 
Det viktiga är att utveckling av klubbens olika seriespel sker på ett sådant sätt att det är 
inkluderande och sker utifrån majoritetens önskemål inom resp kommitté och i linje med 
Vasatorps Golfklubbs övergripande målsättningar och i enlighet med våra ledord 
tillsammans-omtanke-kvalitet.  
 
Styrelsens förslag till beslut 
Styrelsen anser att ansvaret gällande seriespel ska ligga under dam- respektive 
herrkommittén och föreslår således att avslå motionen gällande egen 
seriespelskommitté. 
 
Styrelsen ser precis som medlem Bernt Eklund att informationsflödet kring detta område 
behöver utvecklas. Detta kommer styrelsen följa upp med respektive kommitté och 
ledningen för Vasatorps Golfklubb. 
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Motion 2 till Vasatorps Golfklubbs vårmöte 2023 
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Styrelsens yttrande över motion 2 – Speltempo 
 
Styrelsen delar medlem Bernt Eklund att speltempo är en av golfsportens 
återkommande utmaningar. Precis som i trafiken är ofta utmaningen som störst när 
antalet spelare som spelar är som flest – vilket ofta är helger.  
 
Speltempo är något som omfattar alla golfare och alla klubbar. 
 
Styrelsen delar synen att speltempo är något som Vasatorps Golfklubb måste fokusera 
mer på även om arbete i frågan pågår kontinuerligt. Det finns olika uppfattningar om 
speltider och varför spelare utövar sporten vilket också påverkar uppfattningen om 
rimliga tider för 18 håls golf. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att medlemmarna bifaller motionen med viss modifikation; att 
Vasatorps Golfklubb fortsätter utveckla det dagliga arbetet och information både för våra 
medlemmar och gäster för att förbättra speltempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vasatorps Golfklubb  -  Box 13035  -  250 13 Helsingborg     
Telefon 042-450 85 00  -  info@vasatorp.golf  -  www.vasatorp.golf 

 

STYRELSENS FOKUS 2022 
 
Nedan följer en mindre uppdatering från höstmötets omfattande material och 
beskrivning av styrelsens arbete med respektive område för året 2022. 
 
Utveckla övningsområden 
Som tidigare presenterats så har styrelsen en tydlig ambition att ytterligare förbättra våra 
övningsområden så att våra medlemmar vill och kan fortsätta utvecklas inom golfen. 
 
Under 2021 togs beslut och påbörjades arbetet med att utveckla nya övningsområden. 
Vårmötet 2021 beslöts bl a att bygga ny putting- resp pratice green i nära anslutning till 
majoriteten av klubbens befintliga övningsområden. Bägge dessa blev klara under 2022. 
 
Arbetsgruppen har arbetat utefter den plan som presenterades på vårmötet 2022 där 
övningsområdet delades in i följande beståndsdelar i underlaget till 
utvecklingsplan/masterplan: 

• Studiobyggnad – skapa bättre miljö för våra instruktörer och medlemmar. 
• Slagplatser under tak – vidareutveckla möjligheten att träna i alla väder. 
• Teknikstöd Range – utveckla nya träningsformer genom tekniskt stöd. 
• Slagplatser utan tak – förbättra befintliga slagplatser. 
• Landningsområde grönytor Range – Utveckla fler siktmål och våra greener. 
• Ansiktslyftning & finish på våra övningsområdet mot Classic – gå i linje med övriga 

områden. 
• Övningsområde V9 – t ex hur vi kan utveckla pitchslag (20-60m). 

 
Bedömningen i arbetsgruppen var att framtagande av underlag till ny studiobyggnad 
och slagplatser under tak var ett prioriterat område under 2022. 
 
Eftersom vi samtidigt bl a såg över långsiktiga förändrings- och utvecklingsbehov (s k 
Masterplan) för TC så bedömdes att alla beslut i investeringar av våra övningsområden 
noga ska övervägas och ses i ett större sammanhang för att alltid sträva efter en 
ekonomi i balans för Vasatorps Golfklubb.  
 
När klubben under året erhöll kraftigt ökade el- samt driftkostnader så beslöt styrelsen 
att utvecklingsplanen för våra övningsområden kvarstår, men att tidpunkten att bygga 
studiobyggnad, fler slagplatser och teknikstöd på rangen kan ske först när vi har ett 
stabilare omvärldsläge och vi bättre kan förutspå vår ekonomiska utveckling. 
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Masterplan för Tournament Course (TC) 
Syftet med en masterplan för respektive 18-hålsbana är att skapa en långsiktig plan och 
en tydlig strategi för våra banor gällande såväl utformning, utveckling som underhåll. 
Sedan tidigare är vår målsättning att TC ska rankas top-10 i Sverige 
 
En enig styrelse har beslutat att välja Johan Benestam till den banarkitekt som ska få ta 
fram en masterplan för TC.  
 
Styrelsen har i sitt beslut utgått från ett antal urvalskriterier där vi bland annat tittat på 
banarkitektens filosofi kring golfbanedesign, bakgrund och referenser, förståelse för 
Vasatorp, processbeskrivning och kostnad för projektet.  
 
Då arbetsgruppens syfte och mål var att presentera beslutsunderlag som styrelsen 
sedan kunde fatta beslut baserat på är arbetsgruppens arbete nu avslutat och nästa steg 
är att ta fram och verkställa en masterplan. Detta arbete kommer fortsättningsvis att 
ledas av vår klubbchef Louise Friberg och banchef Pontus Albertsson. 
 
Johan Benestam medverkade på höstmötet i november 2022 och berättade kort om 
arbetet med utveckling av masterplan innebär och gav ett första smakprov på hur 
utfallet kan se ut (visade ett exempel för hål 1 av TC). 
 
 
Vasatorps Golfklubb 50 år 
  
Ett av styrelsens fokusområden 2022 var vårt jubileumsår 2023, då klubben fyller 50 år. 
  
Under året vill vi uppmärksamma både medlemmar och gäster på vår historia och 
utvecklingen sedan invigningen av klubben. Vi ska med en rad olika aktiviteter stärka 
klubbgemenskapen. Aktiviteterna ska erbjuda möjligheter att lära känna fler medlemmar 
och även stärka vårt varumärke. Även detta arbete är en del i strävan mot vår vision 
Skandinaviens bästa golfupplevelse. 
  
Vi har delat in arbetet i två delströmmar; Jubileumsaktiviteter och Upplevelsen.  
 
Jubileumsaktiviteterna ska öka gemenskapen och samvaron på klubben med nya 
tävlingar, aktiviteter och mat. Upplevelsen innebär till att vi på plats ska se, känna och 
uppleva vårt jubileumsår. Vi vill lyfta fram vår långa och fantastiska utveckling och de 
människor som lagt grunden till det Vasatorp vi har idag.   
  
Klubben är mycket lyhörda för idéer från våra medlemmar.  Vår förhoppning är att våra 
medlemmar dels kommer att delta i aktiviteterna, dels vill engagera sig i planering och 
genomförande av våra events. 
  
Vi tar fram en jubileumskollektion med vår nya 50-års logga som medlemmar kommer 
att kunna förbeställa. 
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Hur vi vill uppfattas – varumärkesbyggande 
 
Varumärket Vasatorps Golfklubb står för en stark och attraktiv golfanläggning som 
uppskattas av både medlemmar, gäster och andra golfintressenter. För att 
vidareutveckla både klubben och varumärket fortgår ett strategiskt varumärkesarbete. 
  
Målet är att utveckla Vasatorps varumärke på ett framgångsrikt sätt. Under året och 
vidare under 2023 ska arbetet fortsätta genomsyras av varumärkesplattformen. 
Varumärket ska över tid vara starkt och uppskattat. Varje medarbetare är delaktig i 
varumärkesarbetet, alla aktiviteter, varje investering och all kommunikation bidrar till att 
stärka varumärket. Allt vi gör ska avspegla den höga nivå av professionalism som präglar 
vårt arbete och allt ska signalera samma sak 
– en modern golfanläggning för hela 
golflivet. 
  
Under året har den grafiska profilen 
anpassats till de behov som vi har. Vi har tagit 
fram en logotyp för jubileumsåret 2023, då 
Vasatorp fyller 50 år. Jubileumsloggan har 
som säkert uppmärksammats att användas 
som Vasatorps logo under hela 2023. Den 
kommunicerar vårt jubileumsår på ett snyggt, 
modernt och positivt sätt och innehåller 
tydliga element från vår ordinarie logotyp. 
 
 
Skapa attraktiva aktiviteter och tävlingar för fler 
 
Som nämndes vid höstmötet 2022 är målsättningen att skapa både tävlingar och 
aktiviteter på samtliga våra banor samt på våra övningsområden som attraherar en större 
andel av våra befintliga medlemmar.  
 
Syftet är att skapa en attraktiv social mötesplats genom att skapa fler aktiviteter som 
attraherar fler befintliga medlemmar och att skapa tävlingsformer som tilltalar nya 
kategorier av golfare som historiskt inte har tävlat (eller tävlat lite). 
 
Syftet är även att skapa aktiviteter som omfattar andra områden och sammanhang än de 
som omfattar klassiska tävlingar på våra banor. 
 
Arbetet sker i stor utsträckning i samråd med kommittéverksamheten på klubben som är 
en viktig del i att samordna och organisera aktiviteter på klubben. Vi har utgått från ett 
nuläge och har tillsammans tagit fram ett önskat läge 2024.  
  
Redan har flera nya aktiviteter och tävlingar genomförts och i samband med att klubben 
fyller 50 år 2023, så kommer ännu fler aktiviteter att ske.   
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Tillgänglighet för medlemmarna 
 
Vi har idag en grundmodell i klubben där alla medlemmar betalar samma årsavgift för 
respektive medlemskategori för att sedan kunna spela så mycket man vill baserat på 
tillgång till starttider. Vi har begränsat antal ”heta” starttider ex på helger på våra 18-
hålsbanor, vilka ska fördelas så att så många medlemmar som möjligt upplever att de 
kommer ut och kan spela när de önskar. 
 
Vi arbetar med detta för att skapa: 
 

• Rättvis fördelning av starttider. 
• Kundtillvänd bokning av starttider. 
• Tydlig modell utan undantag med manuell hantering. 

 
 
Status 2022 

 
Systemstöd/IT-stöd är kritiskt för att kunna genomföra förändringar mot ökad 
medlemsnytta som klubben eftersträvar.  
 
Vi har under 2022 följt utvecklingen Svenska Golfförbundet arbete och utveckling av 
GIT Online. Under våren 2023 planerar att de sista delarna av gamla GIT flyttas över 
till GIT Online. 

 
Vi tittar parallellt på om en eventuell extern leverantör av systemstöd/IT-stöd såsom 
t ex Sweetspot kan vara ett alternativ för att lyckas med våra målsättningar.  
 
Sweetspot arbetar idag med flera klubbar i Sverige och Europa och blev i augusti 
2022 utsedda att förse R&A:s nya koncept Golf It! med ett affärssystem. Konceptet 
kommer att fokusera på golf- och underhållningsanläggningar. 

 

 
 
 
 
 


