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Nu börjar man bli sugen på att plocka fram klubborna igen... 

 

Helt plötsligt blev det ljusare ute och milda vindar tog över om än temporärt. Snön har lyst med sin 

frånvaro och våra banor har legat gröna och fina. Många har tittat förbi på klubben och utöver att 

prata lite golf även gått en promenad eller svingat klubborna på rangen var vi alltid har ett antal 

mattor framme. Våra banmedarbetare syns dagligen ute på våra banor eller i maskinhallen med 

skiftande arbetsuppgifter hängivna i att få presentera hela vår anläggning i bästa skick var det lider. 

Vår krögare Micke pysslar i köket och ventilerar lite nya idéer och tankar. I golfshopen är det full 

aktivitet med att inventera samt packa upp nya varor som såklart ska få bästa exponering. På kansliet 

svarar Arvid, Olle och undertecknad på alla möjliga frågor och förfrågningar samt förbereder och 

stöttar hela vår organisation på anläggningen på bästa sett.  

Mina tankar går först och främst till dig som bland familj och vänner har drabbats i någon form av 

covid -19 men förhoppningsvis kan vi nu lägga pandemin bakom oss. Det ska nu bli väldigt skönt att 

få uppleva en mer normal golfsäsong igen. Vi har ett brett sortiment av tävlingar som snart kommer 

att presenteras så att du som medlem kan planera din säsong. Vi hade precis ett informationsmöte i 

hur det är att agera tävlingsledare och mötet blev välbesökt. För att kunna erbjuda ett brett 

sortiment av klubbtävlingar och kanske även i framtiden stå redo att agera värdar för ett större 

nationellt arrangemang så behöver vi fler som utbildas som bland annat tävlingsledare. 

Undertecknad kan varmt rekommendera att du som vill utvecklas och träffa trevliga 

klubbmedlemmar tar kontakt med ordf. i tävlingskommittén, Blaise W på tavling@nykopingsgk.se  

På anläggningen så har vår inhyrda grävmaskinsoperatör kommit i gång med att gräva ur dammen på 

9:e hålet på västra som planerat. Armen på grävskopan mäter hela 24meter så den aldrig behöver 

vara på greensidan. Tyvärr så ligger arbetet idag nere sedan 3 dagar på grund av sjukdom men 

fortsätter inom kort enligt plan. Det kommer att bli så fint. Arbetet med bunkrarna och annat 

fortskrider också men mer från Paul om detta längre fram. Avseende padel banorna så är det 

beslutat att vi ska anlägga dom men vi är inte i mål ännu men hoppas på att kunna ge er positiv 

information på vårt förestående Vårmöte/ Bolagsstämma i NyGk /Ärila Golf Ab den 29 Mars. 

För att skapa möjligheter att utveckla våra banor och fastigheter så behöver vi hitta finansiering. I 

klubbhusprojekt gruppen har vi träffats kontinuerligt och gjort ett grundligt och digert arbete men vi 

kommer inte vidare utan ovan. Här kommer våra markområden att spela en stor roll. 

Markexploateringen fortskrider enligt plan men som sig bör skyndar vi långsamt så allt blir rätt och 

riktigt. Värt att notera är att vi som klubb inte ska ta den ekonomiska risken utan hitta en partner 

som vi kan jobba tillsammans med utöver ett tätt samarbete med Nyköpings Kommun. Vi har som 

sagt kommit en bit i arbetet och håller på att bygga upp ett team. Viktigt att förmedla till dig är att 

inga förhastade beslut kommer att tas utan att målsättningen är att vi i styrelsen tillsammans med en 

extern entreprenör ska presentera en plan på ett framtida möte.  

Avseende medlems situationen i klubben så ser allt bra ut. Vi har inför 2022 gjort lite förändringar i 

att vi har ”rensat” och styrt upp i de olika medlemskategorierna. Det är viktigt att vara medveten om 

att vi är en golfklubb som bedriver sin verksamhet året runt. För att framför allt underlätta arbetet 

med att budgetera och att planera verksamheten så behöver vi veta hur medlemssituationen ser ut.  
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De flesta av er är medvetna om detta och betalar per den 31 januari (och är även då med i 

utlottningen av bland annat ett medlemskap) men tyvärr inte alla. En del av er väljer i stället att                                                                                                                                                                         

betala när ni börjar att spela. I sammanhanget vill jag tipsa dig som gör detta att i stället använda en 

tredje part tex moregolf som är sanktionerat av Svenska Golfförbundet var medlemsavgiften och                                                                                                                                                                        

spelavgiften betalas på utsatt tid 31/1 men du gör månatliga betalningar över hela året. Tack för att 

du underlättar vårt arbete. 

Vilken härlig klubb vi har med så många positiva och glada medlemmar och medarbetare. Mycket av 

mitt arbete görs också tillsammans med er som har ett långt förflutet i klubben och kunskaper om 

klubbens historia. Med det sagt finns det mycket att utveckla utan att helt uppfinna hjulet på nytt. 

Det händer mycket på klubben och nedan lite info från olika områden: 

Juniorkommittén med Peter Engstrand ordf. 

” Vi är några föräldrar som är verksamma i ungdomsverksamheten och har hjälpt till med olika 

aktiviteter såsom skjutsningar till ungdomstävlingar och medverkat när det varit golfens dag osv. Då 

våra barn nu blivit juniorer så vill vi lämna över stafettpinnen till några andra föräldrar. Vi vänder oss 

särskilt till er föräldrar som har barn i åldrarna 10–16 år och som tränar regelbundet i Nyköpings GK:s 

regi. Jag finns kvar och kommer stödja eventuella föräldrar som väljer att ta ett lite större ansvar för 

att se till att våra ungdomar får möjlighet att åka på ungdomstävlingar. Jag har hållit på i flera år och 

det har varit roligt och följa ungdomarnas resa till att bli riktigt duktiga juniorer. Har ni några 

funderingar går det bra att ringa mig så försöker jag berätta hur det går till, det gäller även om ni vill 

veta om vilka tävlingar era barn kommer kunna vara med på. Med vänlig hälsning Peter Engstrand tel 

070–3472359 ” 

Damkommittén med Susanne Hörnfeldt ordf. 

”Damkommittén håller på att fastställa ett varierat tävlingsprogram inför säsongen 2022. Kommittén 
hoppas att många damer ska hitta flera tävlingar som de vill vara med i oavsett erfarenhet eller 
handikapp. Det kommer även i år vara lite olika starttider för att så många som möjligt ska kunna 
vara med. Det kommer fortsatt vara både lagtävlingar och individuella tävlingar med olika 
spelformer.” 
  
Paul och våra banmedarbetare 
 
”Under den gånga hösten/vintern så har det hänt lite grejer på banan.  

Vi har jobbat på med bunkerprojektet och har endast 1,5 greenbunker kvar att gjuta. Efter det så 

påbörjas projektet med att tömma och fylla i våra FW-bunkrar med den nya sanden. Jobbet med att 

serva maskiner och se till att allt fungerar när säsongen startar jobbar våran mekaniker med. 

Greenerna har klarat sig bra, och vi hade en del is på några greener som några av våra medlemmar 

redan uppmärksammat. Fredag den 11/2 gick vi ut med luftaren på den och skottade bort iskrosset. 

Det gjorde att regnet och mildvädret kunde smälta bort nästan all is från den greenen. 

Svamptrycket fick vi bukt med i höstas men med det vädret vi har nu så finns det risk att det tar ny 

fart. vi håller daglig kontroll.” 
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Fastighetskommittén med Kjell Eklund ordf. 

 

Planerar att starta resterande arbete med östra kiosken den 7 mars och då i första hand den 

utvändiga panelen och sedan invändigt. De tar kontakt med krögaren för att lyssna lite med honom 

hur han vill ha det. Det finns mycket att ta tag i och gruppens framtida arbeten kommer att fortskrida 

enligt plan om än datum/när mycket beror på väder och tid.                                                                                                                                                                           

Här flikar undertecknad in att vi till årets säsong stuvar om lite och att en av våra banmedarbetare 

även går in i rollen som vaktmästare med ansvar runt och i våra fastigheter och då även får jobba tätt 

med bland annat fastighetskommittén.        

Banrådet med ordf. Christer Bergström            

Vi har haft möten genom hela vintern och prioriterade områden är: Dammen på 9:an västra, 

bunkrarna på västra, gångvägen från 9:an till 10:an östra, nytt provisoriskt test-Tee hål 13V samt att 

färdigställa påbörjade projekt. Vi håller också på att utvärdera frivilliga grupper som stöd till ban 

personalen genom torsdagsgäng eller/och hålvärdar. 

Tävlingskommittén med ordf. Blaise Watson 

”Rapport från Tävlingskommittén feb 2022Den 16/2 har tävlingskommitté haft ett informationsmöte 

på Clarion Hotel i Nyköping. Det var ett väl besökt möte med 28 deltagare. Syftet med mötet var att 

informera om behovet av tävlingsledare och funktionärer för klubbtävlingar 2022 och förklara vad en 

tävlingsledare har för uppgifter. Vi är en stor klubb och det behövs medlemmar att hjälpa till om 

klubben ska fortsätter att ha ett stort utbud av tävlingar. 

Glädjande är att efter mötet har flera medlemmar redan valt att hjälpa till som tävlingsledare 

och/eller funktionärer i fem tävlingar! Om du är intresserad av att hjälpa till med klubbtävlingar får 

du självklart kontakta tävlingskommitténs ordförande Blaise Watson hos tavling@nykopingsgk.se för 

att få veta mer. 

Målet är att i slutet av mars ska alla klubbtävlingar ha fått en tävlingsledare och funktionärer” 

Business Partner Nätverket  

Här vill jag börja med att tacka för att ni är så engagerade i klubben och ser mervärden i att profilera 

ert företag på anläggningen; uppskattar ”vårt” gemensamma nätverk, samt ser långsiktigt på ert 

engagemang. I nuläget så pratar jag med många av er om befintliga avtal och hur vi tillsammans kan 

skapa än bättre resultat. Självklart så stöttar vi våra samarbetspartners. Det känns extra roligt att nu 

äntligen, i spåren av pandemin, få bjuda in er alla BP partners till Sunlight Hotel fredagen den 4:e 

Mars för en nätverksträff med Tema ” Ostlänken”. Tack på förhand till våra talare från vägverket 

samt resecentrum. Har du missat att anmäla dig så återkoppla så fort som möjligt till undertecknad. 

Varmt Välkommen. 

Styrelsen i Nyköpings Gk via ordf. Johan Ekberg meddelar att den nya styrelsen som valdes in vid 

höstårsmötet har startat upp sitt arbete i NyGk och att det görs ett fint arbete i våra kommittéer 

samt att juniorkommittén behöver fler engagerade medlemmar. Johan och undertecknad ser fram 

emot att möta er alla på vårt vårmöte den 29 Mars kl. 19.00 (kaffe och smörgås från kl.18.30).  
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Efter Vårmötet i Nyköpings Golfklubb så är alla aktieägare i Ärila Golf AB välkomna (i samma lokal) 

till Bolagstämma. Här ser avgående ordf. Christine Edenborg och undertecknad fram emot att möta 

er alla. För mer info om båda mötena se separata kallelser på hemsidan, mail som alla fått, 

kungörelse i Post och tidningar samt i DN (i enlighet med våra stadgar)                                                                                                                                                                        

Tyvärr så kommer snart ytterligare kyla och snö men det tänker vi inte på just nu när solen skiner och 

det är varmt och skönt.  

Hoppas att du, junior som senior, förbereder dig bra inför nästa säsong genom träning så du får en 

bra start. Våra tränare står redo att hjälpa dig och de har också blivit en förstärkning i tränarstaben 

men som de själva berättar om separat. 

Min målsättning är att detta månadsbrev ska bli återkommande genom året utöver klubbens alla 

vardagliga inlägg i våra sociala medier och på vår hemsida. 

Tack för att just DU är medlem i Nyköpings Golfklubb och det ska bli så kul att få uppleva ytterligare 

en golfsäsong tillsammans med ER.  

Vi ses på klubben 

Per Segerström m medarbetare  

Klubbchef/ VD Nyköpings Golfklubb 

0766005152 

klubbchef@nykopingsgk.se  
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