Vi har höjt oss en nivå!
Vår fina anläggning har iklätt sig en smått magisk höstskrud och våra morgonpigga golfare får låta
tålamodet råda i väntan på att frosten ska brinna bort från banan i jakten på årets sista golfrundor.
Den höga, klara luften är ett passande sällskap på vår fantastiska bana som så här i slutet av
säsongen måste avnjutas till varje pris för det är inte mycket som slår lite avslappnad höstgolf i vårt
kära Bergslagen.Vi blickar tillbaka på ytterligare en bra säsong med mycket spel av våra medlemmar
och gäster, detta trots att vädret lämnade en del övrigt att önska under sommarmånaderna. Vi ligger
stadigt på 850 medlemmar och det är glädjande att se att flertalet valt att växla upp sitt medlemskap
till fullvärdigt vilket inneburit en något ökad medlemsintäkt mot 2014. Ett 60-tal medlemmar har
även valt att uppgradera till ”plus-medlemskap” (för 500 kr) som ger full access till Kårsta Golfklubbs
finfina bana, ett mycket populärt och uppskattat samarbete två grannklubbar emellan.
Rekordår för Stugbyn
Trots det omväxlande vädret blickar vi som sagt tillbaka mot en stabil greenfeesäsong där man kan
konstatera att ryktet om vår roliga bana och fina stugby sprider sig som en löpeld över golfsverige. Vi
ser ånyo styrkan i att ha ett bannära
boende då de sällskap som bokat upp
sig kommer till oss och spelar, i ur och
skur. Har man bokat åker man och
spelar, oavsett väder. Vidare är det
mycket stimulerande att se så många
”icke-golfare” hittar till oss, en
dynamisk skara besökare från diverse
föreningar och näringsliv. Vi går mot ett
nytt besöksrekordår i stugbyn och kan
stoltsera med över 3500 gästnätter och vilket motsvarar en beläggningsgrad på 29 procent, en
ökning med 8 procent från 2014.Otroligt bra utveckling!
Förklaringen till de stabila greenfeeintäkterna ligger givetvis i vår golfbana som i år höjts till en ny
nivå där vi alla har upplevt en spelkvalité av sällan skådat slag. Den kanske största förbättringen har
vi sett på greenerna där våra nyinvesteringar i en greenklippare och välter verkligen slagit väl ut med
jämna, rättvisa greener under hela säsongen. Vi har undvikit stressymptom på gräsplantorna genom
att växla mellan klippning och vältring vilket är skonsamt och samtidigt ger ärliga greener. Även
investeringen i ett nytt styrsystem till bevattningen (som gjordes förra året) har vi sett effekterna av
då vi kan anpassa bevattningsmängden efter greenernas och utslagsplatsernas olika beskaffenheter
och läge snabbt och effektivt.Tees och fairways har hållit hög nivå hela säsongen.
Boende med bästa läget!
Under sommaren avyttrade golfklubben 5000 m2 till Libo i närheten av hål 2 där tre parhus kommer
att uppföras med byggstart 2016. Detta konceptboende där ”aktiv fritid” (golf, skidåkning, vandring,
cykling, löpning eller naturnjutning) är ett genomgående tema har redan intresserat många
medlemmar och är ni intresserade kontaktar ni med framgång Libo för att ställa er i kö.

Golfklubben har även skickat in en begäran om Planbesked på ytterligare ett område som ligger i
anslutning till den avstyckade tomten österut. Ett flertal entreprenörer har redan kontaktat oss för
fortsatt utveckling av boende i Dalkarshyttan.
Korthålsbanan & Träningsområdet
Ombyggnationen av korthålsbanan går in i sitt andra skede där vi under hösten och våren kommer
att färdigställa de två sista hålen för att banan till slut ska få totalt sju hål av olika karaktär. Nya tees
och teeskyltar är på plats och vi kommer jobba fram nya klippkonturer med fairway och 40 mm ruff.
Tanken med helruffen är att den ska skapa rumskänsla och den kommer att justeras så att den ej
upplevs som straffande för de som spelar på banan. Klippkonturerna färdigställs under våren. En del
av området kommer att behållas som närspelsområde där man kan träna med egna bollar. Även
detta område kommer att markeras. Träningsbunkern kommer att förbättras och snyggas till under
våren.
Full fart in i 2016!
De två senaste åren har till stor del handlat om att
etablera vår nya stugby, effektivisera organisationen,
kostnadseffektiviserasamt stabilisera våra
medlemsintäkter. När vi nu lägger ytterligare ett bra år
till handlingarna kan man konstatera att Lindesbergs
Golfklubb idag är en mycket solid verksamhet med
flera ben att stå på och en effektiv organisation som
står väl rustad inför framtiden. Vi är redo att ta
ytterligare ett kliv framåt. Visionen är lika enkel som
självklar; att vara en av Sveriges bästa anläggningar och
skapa en unik spelupplevelse för alla golfare, oavsett
ambitionsnivå. Vår nya slogan lyder ”Den naturliga mötesplatsen för aktiv fritid” och speglar den
strategi vi har i verksamheten. Banan, det viktigaste vi har, kommer således att stå i fullt fokus
framledes och vi kommer att lägga mycket kraft och energi den närmaste tiden för att utveckla,
förbättra och förädla vår golfbana. Bankommittén har under flera år jobbat på ett dokument som är
redo att presenteras. Parallellt med detta har vi även kontaktat Magnus Sunesson, en känd
bankonsult, som med sin gedigna golfbakgrund (www.golfkonsult.com) idag jobbar med
banutveckling, primärt genom att optimera, renodla, förädla och kvalitetssäkra det som redan finns.
Uppdraget i korthet:
-

Skapa en mer spelvänlig och mer estetiskt tilltalande bana ur ett helhetsperspektiv.
Skapa en trevlig medlems- och resortbana som erbjuder spelglädje för alla.
Skapa en mer snabbspelad bana som dock är intressant och rolig för alla kategorier spelare.
Skapa 12 nya röda tees för att på sikt kunna gå över till ett hexametersystem med tre olika
utslagsplatser på varje hål (5500 meter (gul), 4800 meter (blå) & 4000 meter (röd)).

Sunesson har redan varit hos oss och gjort en banvandring och han var oerhört imponerad över vår
anläggning och den sagolika Bergslagsmiljön och ser otroligt stor potential i vår bana. Riktigt kul att

höra -- för det tycker vi också! Magnus är inbjuden till Höstårsmötet den 30 november för att
presentera sina tankar och idéer om vår anläggning så vi uppmanar så många som möjligt att dyka
upp för en garanterat intressant afton som går i golfbanans tecken. Missa inte det!
Ny klubbchef
Efter nästan 19 år i klubbens tjänst har Annika Lundin valt att avsluta sin anställning hos oss för att
fortsätta sina äventyr som ekonomiansvarig på Hugo Eriksson Bil AB. Det går inte nog att understryka
vilken otrolig tillgång Annika varit för vår organisation som genomgått många förändringar och flera
stora utmaningar de senaste åren.Vi kan inte nog tacka Annika för hennes insatser för klubben!
Ersättare till Annika blir Stefan Leskinen som börjar tjänsten som klubbchef den 1 januari 2016. Som
medlem i klubben sedan 1990, verksam i styrelsen i nio år och som företagare i golfbranschen
hoppas vi att Stefans gedigna bakgrund i affärsvärlden ska vara en värdig ersättare till Annika. Stefan
kommer att avsluta hedersuppdragetsom ordförande vid årsskiftet och ett namn som har figurerat i
diskussionen som ny ordförande är Christer Kanto.
Vi går som sagt en mycket intressant och spännande framtid till mötes och avslutningsvis känns det
onekligen som om klubbens 30-åriga historia har lagt en solid grund för en golfverksamhet som är
redo att ytterligare utvecklas och på sikt etablera sig som en av landets främsta.
Kul att ni är med på resan!
Med förhoppningar om en fortsatt skön höst och god in-vintring.
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