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Till våra medlemmar 
Vision 2020 
År 2014 lanserade vi en verksamhetsinriktning som skulle sträcka sig mot år 2020. Vid 
”halvtid” kan vi idag konstatera en hel del framsteg även om det kvarstår mycket arbete i ”den 
andra halvleken” för att uppnå en del av våra mål. Som alltid har det kommit till en del nya mål 
och en del omprioriteringar har skett under resan. Klubbens ledning arbetar strategiskt och 
systematiskt för att driva utvecklingen framåt och se till att våra medlemmar är nöjda och stolta 
över sin klubb och anläggning samt att öka antalet gäster och partners till vår verksamhet. 
 
I detta dokument ser du våra fem verksamhetsområden från 2014 och uppföljning kring våra 
aktiviteter och mätbara mål. Detta är grunden i den uppdaterade verksamhetskartan som finns 
för klubbens verksamhetsinriktning framöver. 
 
Vi kan på höstårsmötet visa en ekonomisk prognos över resultatet för verksamhetsår 2016 
som ser bättre ut jämfört med budget tack vare ökningar i antal partners, medlemmar och 
gästspel under säsong 2016. 

Styrelsen och klubbledningen vill tacka alla medlemmar och partners för det starka 
engagemang som finns på Nyköpings Golfklubb.  

 

”Vision – Sveriges 
stoltaste 
medlemmar år 
2020!” 
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Fem fokusområden; 

1. Premium golfanläggning med ett komplett erbjudande för 
den moderna golfaren. 

2. Banor av hög nationell standard. * 

3. Verksamhet med hänsyn till olika medlemmars behov 
som tillhandahåller positiva upplevelser såsom friskvård, 
social gemenskap, idrottsutveckling, familjeaktiviteter, 
tävlingsgolf och motionsgolf där alla känner sig 
välkomna. 

4. Marknadsutveckling inkluderande bra relationer med 
medlemmar, partners, myndigheter och övriga 
intressenter. 

5. Rätt servicenivå målgruppens förväntningar. 
 
*Det finns en separat beskrivning över vad menas med hög nationell standard 

 
 
 
 
 

”Ekonomi i balans 
skapar 

förutsättningar för 
utveckling” 

”En värdegrund 
där arbetet med 

miljöhänsyn, 
kvalitetsfokus och 

jämlikhet står i 
fokus” 
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Anläggning år 2020 
Nyköpings Golfklubb ska erbjuda en premium golfanläggning med 
ett komplett erbjudande för den moderna golfaren genom att; 

• Erbjuda gäster bekvämt boende på plats eller boende med hotellstandard i närheten. 
Inför säsong 2016 påbörjades byggandet av våra egna golfboenden på Nyköpings GK. 
I juni 2016 kunde de första gästerna bo på anläggningen och sedan dess har vi hyrt ut 
våra hus över 260 nätter – precis enligt budget. Vi har även byggt ett antal fina platser 
för husvagnar/husbilar som lockar allt flera gäster. Gästerna har lämnat mycket positiv 
feedback vilket skapar goda förutsättningar inför kommande åren. Utöver detta har vi 
en fortsatt bra samarbete med våra hotellpartners i Nyköping och omnejd. 
 

• Ha faciliteter som den moderna golfaren förväntar sig av en premiumanläggning. 
På grund av den kontinuerliga ökningen i både antal medlemmar och gäster har våra 
faciliteter kring klubbhuset blivit ansträngda. Vi behöver utöka antalet sittplatser i 
restaurangen särskilt vid sämre väder för att tillgodose dagens behov. Med beräknade 
fortsatta ökningar under kommande år måste vi hitta en lösning. En permanent 
utbyggnad hade varit önskvärt, men mot bakgrund av de stora satsningar som klubben 
nyligen genomfört rekommenderas en temporär och mindre kostsam lösning för att 
täcka behovet de närmaste åren. Vi har därför som ambition att öka antal platser under 
tak vid sämre väder genom en temporär lösning med evenemangstält. Arbetet har 

påbörjats med en målsättning att öka kapacitet under tak med 100 sittplatser. Den 
långsiktiga ambitionen är dock att inför år 2020 kunna projektera för en mer permanent 
lösning. 
 
Våra satsningar på drivingrangen för 3 år sedan har fallit väl ut. Nu krävs ytterligare ett 
lyft inför säsong 2017 genom nya målgreener, nya bollar av bästa kvalité samt flera 
mål att sikta på ute vid landningsområdet för bollarna. Vi planerar även att byta ut 
övningsgreenen vid maskinhallen, som saknar bevattning, till en green av konstgräs.  
 

• Kunna erbjuda våra faciliteter till andra målgrupper – partners, festlokal, möten osv. 
Enligt ovanämnda satsningar hoppas vi kunna locka ännu mera bokningar av olika 
typer av arrangemang på Nyköpings GK för många olika målgruppskategorier. 

”Succé för nya 
golfboendet!” 
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Banor år 2020 
Nyköpings GK ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på 
högkvalitativa banor som är en utmaning för såväl motions- som 
elitspelare. Vi ska därför: 

• Ha två välskötta 18 hålsbanor som håller hög nationell standard. 
Det har varit en lång och fin golfsäsong med goda förutsättning under våren och 
extremt lite regn under sommaren vilket är bra för golfare men kan vara en utmaning 
för banorna. Banorna har ändå hållit en god standard under året. Greenerna är ett 
identifierat förbättringsområde som ska prioriteras framöver. Fina, jämna och snabba 
greener lockar spelare och skapar en stolthet för våra egna medlemmar.  
En arbetsgrupp med bland andra Head Greenkeepern och Klubbchefen ska fokusera 
långsiktigt på banans utveckling. Förbättringsbehovet under de kommande åren ska 
kartläggas, kostnadsberäknas och prioriteras. En plan ska upprättas för förbättrings-
åtgärderna innehållande uppskattat datum för åtgärdernas genomförande och med en 
ansvarig utsedd för varje åtgärd.  
Löpande information till medlemmarna ska förbättras avseende vad som görs och vad 
som planeras för att skapa förståelse, engagemang och stolthet i anläggningens 
utveckling. 
 

• Ha en effektiv, motiverad, engagerad, välutbildad och serviceinriktad personalstab. 
Vi har en lojal personalstab på banan som årligen gör sitt bästa för alla golfare. Under 

våren stod vi utan två av våra rutinerade säsongsarbetare, som det visade sig svårt att 
ersätta med samma kompetens. Inför 2017 ökar vi personalbudgeten. Delvis för att 
hitta kvalificerade säsongsarbetare men även för att öka antal personer. På sikt kan vi 
frigöra tid för våra mest erfaren medarbetare att lägga mer tid på våra greener och 
övriga känsliga områden. Nya rutiner kommer också att införas under 2017 genom 
avstängning av den tävlingsfria banan på tisdag förmiddagar, vilket ska ge personalen 
möjlighet att göra större insatser för att öka kvaliteten ytterligare på våra greener. 
 

• Sköta anläggningen på ett långsiktigt hållbart sätt 
Det är miljön med trevliga välskötta banor och fina omgivningar som räknas för en 
helhetsupplevelse. Vid alla arbetsmoment ska vi arbeta med hållbarhet i sikte vilket blir 
en fokuserad del i arbetet med att uppnå miljödiplomeringen. 

”2017 fokus -  
greener av hög 

nationell 
standard” 

”Mer information 
om planer och 

åtgärder på 
banan under 

2017!” 
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• Uppnå SGFs miljödiplomering. 
Arbetet med SGFs miljödiplomering har startats på nytt under hösten 2016. Som ett 
led i detta arbete har ett förslag på miljöpolicy nu tagits fram för beslut om antagande 

på årsmötet. Vid detta möte beslutar klubben en miljöpolicy och inom kort ska detta 
resultera i en handlingsplan och en miljödiplomering hos SGF. 
 

• Ha en effektiv serviceplan för maskiner. 
Alla maskiner har en serviceplan. Samtliga maskiner får en genomgång inför 
säsongstart med tanke på arbetsmiljö, service och underhåll. Våra maskiner håller 
mycket längre än avskrivningtiderna tack vare personalens engagemang. Inför 2017 
vill vi ytterligare förbättra vår dokumentation och göra vårt bästa för att minimera extra 
kostnader för reservdelar. 
 

• Årligen återinvestera i moderna maskiner för banskötsel. 
Det finns några maskiner som ligger i investeringsbudget för 2017. En ruffklippare, ett 
blås sedan utköp av två befintliga leasingmaskiner. 
 

• Succesivt öka kundnöjdhet genom målmedveten utveckling. 
Genom regelbundna mätningar tar vi in synpunkter, förslag och feedback på våra 
banor som tas upp löpande vid personalmöten och i Rådslag banan. 
 

• Femårig utvecklingsplan över anläggningens spel & träningsytor. 
Till 2020 har vi som mål att kunna anlita en banarkitekt för att tillsammans med oss ta 
fram en ny utvecklingsplan över banorna. Fram till dess finns det en mängd åtgärder 
som planeras för att förbättra kvaliteten på spelytorna, greenerna och bunkrarna som 
genomförs löpande utanför det vanliga driften. 

 

• Systematiskt arbete med ständiga förbättringar. 
Enligt ovan – en golfbana är ett hundraårsprojekt – det finns ständiga förbättringar att 
göra. Synpunkter och förslag tas om hand av rådslag banan och klubbledningen som i 
sin tur prioriterar dessa utifrån tillgängliga resurser. 
 
Under 2017 har vi som ambition att öka vår kommunikation kring allt arbete på banan 
mot medlemmar, partners och intressenter. 
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Verksamhet år 2020 
Nyköpings GK ska erbjuda en bred verksamhet som är 
välanpassad för såväl motions- som elitspelare. Detta gör vi genom 
följande aktiviteter: 

• Träning och utbildning 
Tillhandahålla minst två välutbildade golfinstruktörer 
Henric Singemo, Malin Landehag samt Alan Harris är våra verksamma PGA Club  
Professionals på Nyköpings GK. 
 
Erbjuda ett komplett träningsprogram för alla kategorier golfare. 
Ovanstående paketeras genom olika typer av kurser och lektioner till medlemmar och 
golfare i närområdet och instruktörerna ansvarar för genomförande av vår junior- och 
elitprogram. Fokus framöver kommer att bli att utveckla våra spelare med 
klubbhandicap och ungdomar till att bli engagerade golfare. På herrsidan har klubben 
även målsättningen att återigen ta plats i div 1 inom två år. 
 

• Tävling 
Ha en aktiv tävlingsverksamhet som inspirerar många att deltaga. 
Vi påstår att Nyköpings GK är Sveriges mest framgångsrika tävlingsklubb utifrån antal 
deltagare! Över 10 000 ronder spelades i organiserad tävlingsform hos oss under 2016 
vilket är ett rekord. Vi kan alla hjälpa våra nya golfare in till tävlingsverksamheten 

genom att minska prestigen kring själva tävlingsprestationen. Att tävla ska först och 
främst vara roligt eftersom spelaren genom tävling får nya bekantskaper, lär sig nya 
spelformer och nya banor. 
 

• Övriga aktiviteter 
Ha en populär och framgångsrik dam-, senior- och ungdomsverksamhet. 
Under 2016 har damverksamheten ökat antal deltagare, men seniorerna har minskat 
något. Detta på grund av att H60 seriespel under säsongen spelades på måndagar 
och därmed krockade med vår seniorgolf.  
Vår ungdomsverksamhet är under en generationsväxling eftersom många av våra  
ungdomar har blivit seniorer. Vi har många ungdomar som satsar på sin golf och  
tycker det är roligt att utveckla sitt spel. 

”Nyköpings GK 
genomförde 123 
tävlingar med ca 
10 000 startande 

under 2016!” 
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Ha en medlemskommitté som tar tillvara medlemmernas ideella engagemang och     
intresse för övriga aktiviteter såsom resor och träffar av social karaktär 
Klubben genomför många veckovisa aktiviteter utöver tävlingar såsom ”Golfkompis”,  
”Kom i gång Golf” och ”Fredagsöppet”. Alla dessa aktiviteter tillsammans med vårt 
ordinarie värdskap på helger behöver frivilliga medlemmar som kan hjälpa till! 
 
Under 2016 har det gjorts flera försök till olika resor utan framgång. Även den 
planerade jubileumsmiddagen fick tyvärr ställas in pga för få anmälda. 
 
Trots detta hoppas vi att fler medlemmar vill engagera sig för klubben framöver och 
deltaga i klubbens sociala aktiviteter. 
 
Vara självförsörjande med ideella ledare för den idrottsliga verksamheten. 
Nyköpings GK har en stor verksamhet idag som är begränsad till viss del av brist på 
ledare. En del gör väldigt stora insatser och många gör lite eller inget ideellt arbete i 
klubben. Det får bli en av våra utmaningar att öka intresset för ideellt arbete framöver. 
 

  

”Ideella resurser 
är ryggraden i 

verksamheten - 
DIN insats gör 

skillnad!” 
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Marknad år 2020 
Klubbens fokuserade marknad består av lokala golfspelare, företag 
samt besökare inom huvudsakligen 20 mils radie från 
anläggningen. Dessa skapar både förväntningar på och 
förutsättningar för klubbens framtida utveckling. 
 

• Genom en framgångsrik partnerverksamhet och många gästspelare kan vi fortsätta 
bedriva verksamheten med rimliga årsavgifter. Detta skapar även förutsättningar för att 
utveckla verksamheten vilket på sikt ökar både antalet medlemmar och gäster. 
Året 2016 har varit positivt avseende väder för golfspelet. Vi har ökat antal 
medlemsronder samt antal gästronder ordentligt vilket förklaras till visst del av vårt 
Golfboende.  
 
Vi lockar även flera Business partners till vår verksamhet. Flera aktiviteter på icke 
säsong, bra profileringsplatser samt tillgång till banorna verkar uppskattas av de lokala 
företagen.  

 

• Genom tillräckligt många medlemmar får vi det underlag som krävs för att kunna 
erbjuda riktigt bra service samt ett stort och varierat utbud av medlemsaktiviteter. 
Enligt senaste SGFs statistik är Nyköpings GK Sveriges 26:e största golfklubb utifrån 
medlemsantalet. Vi har haft en stadig ökning sedan 2012 och räknar med att det finns 
plats för flera medlemmar framöver. 
 

• Genom kontinuerlig medlemsutveckling och högre interna och externa intäkter kan 
organisationen skapa ekonomiska överskott som återinvesteras i anläggningens 
utveckling. 
Vi har en mycket positiv ekonomisk prognos för 2016. Vi har även högt ställda 
ambitioner som kräver resurser för att genomföra. Det är viktigt under de kommande 
åren att ha en stark ekonomisk utveckling för att kunna uppnå alla våra mål fram till år 
2020. Inför 2017 gäller det framför allt fokus på banorna, faciliteter, försäljning av 
golfboendet och medlems- och partnernöjdhet. 
 

”En 27% ökning 
med greenfee-

bokningar under 
2016!” 
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• Via våra befintliga medlemmar, partners och rekommendationer ska kunderna känna 
till oss och vår verksamhet. Navet i vår information och marknadsföring är webbsidan. 
Två år i rad 2015 och 2016 har vi hamnat på Golfbladets plats nr 2 bland alla Sveriges 

golfklubbars webbsidor. Vi får mycket beröm för vår layout men mest för innehållet 
som ständigt är aktuellt med fina text-och bildreportage från alla klubbens aktiviteter. 
 

•  Genom tydlig information och effektiv marknadsföring ska befintliga och blivande  
 kunder hålla sig á jour med allt som händer via webbsida och nyhetsbrev. 
Klubbens webbsida har många läsare men viktigt i vårt informationsflöde är också 
nyhetsbrevet från klubbchefen. Framöver hoppas vi kunna utveckla webbsidan och 
nyhetsbrev med mer information om planerade och aktuella åtgärder på banan mer i  
detalj.   
 
Kommunikation ska som tidigare nämnts, bli ett utökat fokusområde eftersom det är 
viktigt att hålla alla medlemmar och intressenter uppdaterade kring vad som händer i 
klubben och på anläggningen. 

 

  

”En hemsida som 
tillhör Sverigetopp 
bland golfklubbar!”  
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Service år 2020 
Rätt servicenivå enligt målgruppens förväntningar: 

• Ha en effektiv, motiverad, engagerad, välutbildad och serviceinriktad perssonalstab. 
Det har varit lite turbulent en period med en del sjukdomar och personalförändringar 
bland servicepersonalen. Några har börjat hos oss och slutat strax därefter vilket inte 
hör till vanligheten. Sommarpersonalen i kansliet har gjort en strålande insats i 
synnerhet med tanke på det omfattande arbete som det nya golfboendet inneburit. 
 
Under hösten 2016 har vi anställt Tina Eriksson som ska ansvara för ekonomi- och 
medlemservice. Tina har en fin bakgrund från redovisningsbranschen och spelar golf 
själv så klart. Hon kommer att vara med på flera branschutbildningar under vintern för 
att finslipa formen inför säsongstart 2017. 
 

• Ha en populär och omtyckt golfrestaurang. 
Nino och Annie beslutade sent under 2016 att lämna oss. Nino ser fram mot att bli en 
aktiv pensionär efter många år i restaurangbranschen. Sökandet har påbörjats efter en 

ny krögare. Vi hoppas kunna presentera ny krögare inom kort. 
 

• Ha en god kommunikation såväl internt som externt. 
Det är positiva vindar som blåser kring Nyköpings GK just nu! Internt har alla 
kommittéer, styrelsen och medarbetarna en bra dialog och vårt externa omdöme 
verkar vara gott eftersom vi lockat flera medlemmar, partners och gäster. 
 
Vår ambition är nu att öka tydligheten avseende vad som genomförs och vad som 
planeras i verksamheten under kommande åren. 
 

• Ha en populär, omtyckt och välsorterad golfbutik med hög servicegrad. 
Alan Harris AB driver vår golfbutik sedan många år tillbaka. Alan har haft en bra 
säsong under 2016 och ser verkligen fram emot en ny säsong efter lite ledighet. Hans 
koncept med en on-course outletbutik verkar vara populär eftersom han även lockar 
kunder från andra delar av Sörmland. 
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Mätbara mål till år 2020 (skriven inför höstmöte 2014) 

• Snittålder bland medlemmar på 40 år 
2014:  48,3 år 
2015:  49,4 år 
2016:  49,9 år 

 
• Minst 2 välutbildade instruktörer 

2014:  3 st 
2015:  3 st 
2016:  3 st 
 

• En framgångsrikt partnerverksamhet som genererar över 
3 MSEK per år 
2014:  2,3 MSEK 
2015:  2,4 MSEK 
2016:  2,4 MSEK 
 

• Minst 10 000 gästbokningar per år som genererar  
2,8 MSEK per år 
2014:  7 200   1,9 MSEK 
2015:  5 707   1,8 MSEK 
2016:  7 450   2,3 MSEK 

 

  

”Vår investering i 

boende ger 
resultat!” 

”Vi ökar i antal 
men blir äldre!” 
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• 25% bättre resultat på nöjdhetsmätningar 2014-2020 
2014:  SGI poäng gäster 30  medlem: 74 
2015:  SGI poäng gäster 34 medlem: 74 
2016:  SGI poäng gäster 38 medlem: 69 
 
En 25% ökning från gästerna över 3 säsonger dock från en relativ 
låg nivå. Tyvärr en negativ utveckling från medlemmar.  

 
 

 
Verksamhetskartan 2020 uppdaterad Q4 – 2016 
se – bilaga 
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Finansiell översikt 2017 
Resultatprognosen för 2016 (Nyköpings GK ihop med Ärila Golf AB) är nu ca 800 tkr i 
överskott innan bokslutsdispositioner. En ekonomi i balans är oerhört viktig för verksamheten 
efter att vi har satsat stort på golfboende och det nya avloppet. Dessa två viktiga investeringar 
ger oss förutsättningar att kunna växa ännu mer i alla kategorier, medlemmar, gäster och 
partners. Inte nog med att vi har gjort satsningen på golfboendet vi har gjort det med en kvalité 

som är på topp. Våra gäster verkar mycket positiva till detta och vill dela sina erfarenheter med 
vänner och bekanta. Alla vi medlemmar kan också dra vårt strå till stacken genom att 
rekommendera vårt golfboende till vänner och affärsbekanta. Ett stort tack till alla som har 
bidragit till framgången! 
 
Röda trådar i kommande budget är fortsatta satsningar på anläggningen genom mera resurser 
till banan och mera resurser för personal som ska ta hand om vår anläggning med ökande 
arbetsuppgifter och kundunderlag. Investeringar begränsas under 2017 till ersättningsmaskiner 
på banan, en uppfräschning av drivingrangen samt pågående renoveringsprojekt på bunkrar. 
 
Våra klubbhusfaciliteter är vi inte nöjda med, men eftersom vi nyligen har satsat på boende 
behövs nya kreativa lösningar för att möta det ökande antalet golfare på vår anläggning. Vi 
undersöker nu möjligheter till fler platser under tak i anslutning till klubbhuset. Genom detta 

skapar vi ännu bättre förutsättningar för krögaren att bygga en kvalitativt verksamhet med 
utökad kapacitet.  
 
När det gäller årsavgifter har vi tänkt enligt följande:  
Med den ökande medelåldern på klubben så det är mycket viktitg för oss att locka fler yngre 
golfare. Inför 2017 föreslår vi en sänkning av årsavgifterna för yngre juniorer, äldre juniorer och 
ungdomar med 500 kr som matchar den sänkning som vi genomförde för knattar förra året 
med 500 kr. Utöver detta får kategori vardagsmedlemmar (måndag-torsdag) 300 kr sänkning 
enligt tidigare signaler från ledningen att avgiften skulle anpassas efter tillgång till banorna. I 
övrigt är det en ökning på 100 kr för seniorer i A-Guld, som generellt spelar mest golf. 
 
Vi är på god väg mot våra målsättningar år 2020! 
 
Styrelsen, Nyköpings Golfklubb - 15 november 2016 

”Framtiden ser 
ljust ut för 
Nyköpings 

GK!"  
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Miljöpolicy 
 
Miljöpolicy 
Som ett led i arbetet med SGFs miljödiplomering har ett förslag på miljöpolicy tagits fram för 
beslut. Medlemmarna tillstyrkte förslaget på årsmötet. 

	
Miljöpolicy	för	Nyköpings	GK	och	Ärila	Golf	AB	
		
Vår	verksamhet	och	anläggning	ska	bedrivas	och	vidareutvecklas	på	ett	ur	
miljösynpunkt	hållbart	sätt	där	uppfyllande	av	lagar	och	krav	är	en	självklarhet.		
Genom	allas	delaktighet	och	baserat	på	det	miljömedvetande,	som	finns	inom	
klubben,	genomför	vi	ständiga	miljörelaterade	förbättringar	och	fokuserar	på	
långsiktig	hållbarhet,	hushållning	av	resurser,	främjande	av	biologisk	mångfald	samt	
bevarande	av	områdets	kultur-	och	naturvärden.	
	
		
Denna Miljöpolicy skall förverkligas genom en Miljöplan, vilken utförligt beskriver hur 
miljöarbetet skall genomföras och följas upp.  

 

 

 

Företagsinformation 
Nyköpings Golfklubb 
Ärilla, Nyköpings GK 
611 92 Nyköping 
Telefon 0155-216617 
www.nykopingsgk.se 
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Investeringar 2017 
 

Preliminära Investeringar (tkr) 

Bunker 200  

Range & Övn green 250 

Banan - inventarier 125 

Banan - utköp maskin 100 

Fastighet -Förråd 80 

Totalt 755 

• Bunkerprojekt fortsätter enligt plan. 

• Nya målgreener rangen och ny konstgräs green nära maskinhallen 
• Banan inventarier - Nya snygga teeskyltar. 

• Utköp av 3st f.d leasing maskiner. 

• Nybyggnation vid Golfboende – förråd för golfklubbor och miljösortering.  
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