
Nyköpings Golfklubb  
söker ny krögare inför säsongen 2020
Nyköpings Golfklubbs två fina 18-hålsbanor är belägna i ett naturskönt friluftsområde  
några kilometer från stadskärnan och har flera storstäder inom 100 km. Klubben har 2 400  
medlemmar och besöks årligen av cirka 10 000 spelande gäster. Vi är en klubb med familjär 
anda och god gemenskap som vill fortsätta att hålla hög kvalitet på såväl banor som restaurang 
och boende. 

Vi har ett golfboende i våra fina hus för 40 gäster där vi har bra beläggning både på boende  
och måltider vilket innefattar frukostbuffé, lunch och 3-rättersmiddag. Utöver boende i våra hus 
finns ett antal ställ-platser för husbil/husvagn.

Klubben har en stor tävlingsverksamhet där det i många av våra tävlingar ingår mat vilket  
innebär många gäster på kort tid. Även en del privata middagsbokningar förekommer.

Då de nuvarande krögarna går i pension efter denna säsong så söker vi dig med ett gediget  
restaurangkunnande, ett brinnande entreprenörskap och vana att bygga goda kundrelationer. 
Våra ledord är service, tillgänglighet, kvalitet och prisvärdhet. 

Du driver restaurangen som ett eget företag i gott samarbete med klubben. Två kiosker finns 
också på våra banor och dessa passeras flera gånger på varje golfrunda. För närvarande är inte 
restaurangen öppen på vintern, men klubben ser gärna att den är öppen året runt.

Är du intresserad av att erbjuda våra medlemmar och gäster en attraktiv meny med god kvalitet 
på både mat och dryck hör av dig till:

Gary Cosford
0155-216617, 0155-150932 eller 070-5562663
klubbchef@nykopingsgk.se

Sista ansökningsdag: 30 april.

Hemsida: www.nykopingsgk.se

Vid frågor kontakta Gary Cosford, VD: 0155-21 66 17

Nyköpings Golfklubb har cirka 2 500 medlemmar, 2 x 18 hålsbanor, korthålsbana, flera övningsområden, modern driving-range, shop 
och restaurang. Utöver det har vi också 8 st nybyggda uthyrningshus för golfgäster. Under en säsong spelas det över 50 000 golfronder 
varav ca 20% av dessa är gästronder. Vi har många tävlingar och återkommande aktiviteter som gör oss till en aktiv och attraktiv klubb. 

Läs mer om oss och vår historia på https://www.nykopingsgk.se/


