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Waxholms Golfklubbs verksamhetsberättelse för 2021  

och en sammanfattning av vad vi vill göra 2022 

 

Waxholms Golfklubbs styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 

Anders Örnevall, ordförande 

Lennart ”Brokan” Brokvist, vice ordförande och ansvarig för Tävlingskommittén 

Peter Sahlin, sekreterare 

Lena Johansson, kassör 

Stefan Öström, ledamot (ansvarig Samrådsgruppen GolfStar) 

Tommy Tvinghagen, ledamot 

Pernilla Herolf, ledamot  (ansvarig Juniorkommittén) 

Kjell Jansson, ledamot (repr Seniorkommittén) 

Åsa Bergholm, suppleant 

Leif Vang Hansen, suppleant 

 

Förutom ett antal styrelsemöten, möten med GolfStars olika avdelningar mm, präglades 

verksamhetsåret återigen av Coronapandemin. Många av våra planerade evenemang och 

events fick ställas in samtidigt som golfarna strömmade till Waxholms Golfklubb. Vid sidan 

av de så kallade brevlådeklubbarna var Waxholms Golfklubb åter i topp i Sverige vad 

gäller nya medlemmar, och vi var vid årets slut drygt 2 600 medlemmar.  

 

Sammanfattning ekonomiska resultatet  

För 2021 beslutade årsstämman om en budget som innebar ett minusresultat på -184 

TKR. Klubben planerade tävlingar med bättre prisbord, fortsatt satsning på 

juniorverksamheten samt fortsatt utveckling av den digitala 

informationen/marknadsföringen. Årsstämman beslutade också att erbjuda medlemmarna 

gratis träningstillfällen med våra Pro:s samt ”prova-på”-lektioner inom Golfyoga. Klubben 

planerade också att anordna en medlemsfest eftersom jubileumsfesten 2019 blev mycket 

lyckad.  

 

När vi nu summerar året kan vi konstatera att också golfåret 2021 inte blev helt som vi 

hade planerat. Vi slog återigen rekord i antal medlemmar vilket innebar ca 170 TKR mer i 
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medlemsintäkter än budget. Vi kunde inte heller under 2021 genomföra alla planerade 

aktiviteter på grund av pandemin och någon större fest vågade inte anordnas. Detta 

innebar att årets resultat blev långt ifrån det budgeterade. Istället för -184 TKR landar 

driftresultatet på 117,7 TKR och efter uppskrivning av värdet på GolfStar-aktierna landar 

2021 års resultat på 205,8 TKR.  

 

Budget 2022 

Styrelsens förslag till budget för 2022 innebär ett underskott på -235 TKR och innebär 

rejäla satsningar på både tävlingsaktiviteter och medlemsvård. 

Årets budgetförslag innehåller bland annat en investering i en ny digital plattform för 

klubbens hemsida vilket innebär en stor engångspost samt en månadskostnad.   

Budgeten innehåller också fler aktiviteter riktade mot medlemmarna i form av många 

tävlingar med extra fina prisbord, fyra After Golf-tillfällen (se kalendern) samt att vi satsar 

på nya tävlings- och klubbkläder till konkurrenskraftiga priser via vår nya webbshop. 

Vi kommer fortsätta satsa på bredden inom juniorverksamheten men också på våra 

tävlingsjuniorer och vårt elitlag varför dessa i år får utökade anslag.  

 

Juniorkommittén 

Under 2021 fortsatte den växande trenden och vi har haft drygt 90 juniorer som deltagit i 

sommarträningen. Vi hade 50 juniorer på sommarlägret (som var maxantalet på grund av 

Corona). Några av våra äldre juniorer var med som ledare och även som hjälpledare i 

några av träningsgrupperna.  

Vi har haft ett fortsatt positivt samarbete med tränarna Mathias Zetterlund och Martin 

Wiklund.  

För 2022 gäller visionen att ”Vår verksamhet ska präglas av glädje, gemenskap och 

utveckling. Vi ska vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt 

tillsammans. Verksamheten vilar på klubbens gemensamma värdegrund av respekt, 

ansvar och hänsyn. Golfen ska bidra till barn och ungdomars välbefinnande”.  

Missionen är att juniorverksamheten i Waxholms GK ska germöjlighet för barn och 

ungdomar upp till 21 år att ha golfen som idrott året runt.  

Vår strategi är att Waxholms juniorverksamhet ska ha både en bredd och en satsning för 
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de som vill tävla. Vi ska ha långsiktigt samarbete med våra tränare. Vi vill uppmuntra fler 

av juniorerna till att spela tillsammans på̊ banan ”spelkompisar” utan tävlingsarrangemang. 

Vår målsättning är att alla ska synas, finna glädje i spelet och utvecklas i sin egen takt.  

Seniorkommittén 

Det blev en annorlunda säsong i Covid-pandemins spår, ingen samling under maj 

månad, under juni lade man in ”Sällskapsgolf” för 40 spelare som blev populärt och från 

juli kunde man starta upp Sendragets tävlingar för säsongen. 

Det blev 13 tävlingar uppdelat i tre etapper, stort intresse trots rådande tider, 123 

anmälda och 20 nya medlemmar. Det mest tråkiga var att man inte kunde ha någon 

gemensam start med samling efter rundan. Trots detta var Sendraget ändå mycket  

uppskattat och med ett snitt på över 90 deltagare på varje tävling. 

Återigen kan styrelsen konstatera att intresset bland seniorerna att delta i alla typer av   

aktiviteter och tävlingar är fantastiskt, ett intresse som ökar för varje år. Klubbens 

seniorer är också en viktig ”motor” i verksamheten. 

För 2022 ska vi fortsätta att sträva mot trivsel för de äldre medlemmarna. Samma 

upplägg som 2021 för Sendragets tävlingar på stora banan, med dam- och herrklass, 

lagtävling en gång i månaden maj – september. 

Sendraget får tilldelade tider på stora banan på tisdagar från 07.30 till 13.00, som innebär 

att Seniorerna får möjlighet att starta med normala intervaller. 

 

Tävlings- och HandikappKommittén  

På grund av pandemi även detta år har det endast anordnats tre tävlingar under 

säsongen 2021 med totalt 159 startande  -  i SUC-Start Up Competition , WGK Damdag 

och Augustigolfen, en singeltävling och två partävlingar endast för medlemmar. 

Vi har även genomfört KM Slag – mästerskapsklass samt för alla åldersklasser,  

KM Match, KM Foursome samt KM Korthål med cirka 150 deltagare.  

Klubben ställde upp med Ålderskategori-lag för damer och herrar vilka spelat 

seriespel. 

Andra tävlingar på klubben är bland annat Golfresan on Tour och Greenkeeperns Hämnd 

som genomförs av Golfstar med stöd av klubben. 

Viktiga Framgångsfaktorer var under 2021 Struktur, planering, genomförande och 
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uppföljning samt samarbetet med Golfstar för optimering av utnyttjandet av starttider. 

 

Planerna för 2022 är bland annat att: 

- Utöka antalet tävlingar endast för klubbens medlemmar med optimerade prisbord där 

tävlingsavgifterna och ”sponsring” från klubben återgår till pristagarna. 

- Utöka antalet tävlingar med minst det dubbla. (Om corona tillåter det) 

- Blanda singel och par-tävlingar med After Golf i anslutning. 

- Samarbeta med GolfStar och restauratören för att ge en ökad helhetsupplevelse i 

samband med tävlingarna. 

Kommittén påpekar avslutningsvis att man behöver fler frivilliga som vill hjälpa till med 

tävlingsverksamheten. 

 

För detaljerade verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner, se respektive 

kommittés sammanfattning som finns på hemsidan.  

 

Vaxholm i april 2022 

 

Styrelsen Waxholms Golfklubb 


