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“Jag får nypa mig i armen över vad vi
har åstadkommit tillsammans, vi har
gjort det som få trodde var möjligt”
Ordförande Anna Magnusson

261 dagar, sedan hade vi en golfbana!

Inledning

Det var ganska svårt att starta en golfbana. Hade jag vetat det jag vet idag är jag
inte säker på att det hade gått lika bra. Med en enorm drivkraft och en mycket
stark tro gick vi in i projektet och eventuella hinder … ja dessa skulle lösas under
vägens gång. Att vi sedan begränsades av saker utom vår kontroll såsom vädret
eller en vattenpump som satt fast i Suez-kanalen fällde inte vårt mod utan
bidrog snarare till en stor portion problemlösning både av projektgruppen och
alla runt omkring som ville bidra till att golfbanan kunde återstartas.
Som tidningen Svensk Golf skrev ”Det är nio hål av äkta golfglädje som
genomsyrar Solön golfklubb. Man slås av att det kanske var så här det var en
gång i tiden. För när man läser om det riktigt gamla golfbanorna är historierna
ofta rätt lika. Några entusiaster som på 1800-talet eller 1900-talet bestämmer
sig för att skapa sex eller nio hål som sedan utvecklas till banor som idag kallas
klassiska”
Att våga satsa på en dröm kräver en hel del mod och energi. Jag har lärt mig
otroligt mycket och känner mig väldigt ödmjuk och glad över att vi gjorde detta
tillsammans - och att vi lyckades. Tänk att vi kan spela golf på Sollerön igen, det
är en dröm som gick i uppfyllelse.
Ett stort TACK till alla som deltagit i denna fantastiska, roliga, jobbiga och galna
resa - vi ses på golfbanan.

Vår resa, syfte
och ambition

Sollerön är en fantastisk plats mitt i Siljan som förtjänar en golfbana
Sedan augusti 2020 har en arbetsgrupp gjort sitt allra yttersta för att öppna upp golfbanan igen. Innan
vi startade undersökte vi intresset för medlemskap. Vi fick in över 100 svar vilket var en stark indikation
på att det fanns förutsättningar att starta golfbanan igen. Med detta och ett godkännande från
markägarna i ryggen bildade vi den ideella föreningen, Solön Golfklubb.
Idén var att öppna upp golfbanan i en ny skepnad. Det som tidigare var en 18-hålsbana blev enligt
projektidén en ny 9-hålsbana. Banan ger möjlighet till spel på både 9 hål och 5 hål och kan därmed
utvecklas och anpassas till såväl junior, äldre- och handikapp golf.
Vi vill skapa ökade förutsättningar för en bättre folkhälsa. Med en 9 hålsbana kan unga som äldre utöva
golf. På så sätt bidrar golfbanan till ett bättre fysiskt aktivt liv och psykiskt välmående. Golf är en
lågintensiv och skonsam form av träning och därför en idrott genom hela livet. Det skapar högre
livskvalitet och lägre utgifter för sjukvård. Golfen genererar stora samhällsekonomiska värden och
hälsovinster för individer, detta vill vi medverka till.
I samverkan med flertalet intressenter såg vi en möjlighet till öka efterfrågan på varor och tjänster, i
och omkring Sollerön, som förhoppningsvis leder till fler arbetstillfällen såsom hantverkstjänster, ökad
försäljning inom gemensamma serviceställen och förtäring på öns serveringsställen.

Antal möten: 100

st

Insamling: 610 000 kr
Medlemmar: 80

st

Vi såg även att golfbanan kunde vara öppen för fler aktiviteter såsom frisbeegolf. På vår och höst kan
golfbanan användas för promenader och på vintern för längdåkning. Ett rikt och aktivt föreningsliv
skapar sammanhang och därav engagemang vilket alltid leder till positiva effekter. I dialoger med
tidigare medlemmar och boende på ön fanns ett stort intresse och engagemang där många konkret
berättade hur de vill engagera sig och delta i alltifrån arbetsgrupper till hantverkshjälp. Vi ser stor
potential att kunna utveckla golfbanan. Eftersom banan ger möjlighet till både 9 hål och 5 passar den
utmärkt för rehab och friskvård. Den kan t ex erbjuda friskvårdsaktiviteter för arbetsplatser eller
friluftsdagar för skolor. Genom att golfbanan inte har lika hårt tryck som närliggande banor är det är
lätt att komma ut på banan för såväl bokade som spontana aktiviteter. Vår ambition är att utveckla
golfbanan hållbart och stabilt.

Fram växer Solön golfklubb – viktiga milstolpar
• I oktober 2020 bildas förening Solön Golfklubb och en styrelse tillsätts. Föreningens stadgar utarbetas
med hjälp av golfförbundets riktlinjer. Vi får också klartecken med två föreningsrevisorer.
• November ägnas åt att lämna in registreringsbevis och skapa bankkonto mm.
• Under december skapades hemsidan så att alla kan följa projektets utveckling. Transparens och
öppenhet ska prägla den nya satsningen av golfbanan.
• I januari 2021 är Verksamhets- och affärsplanen klar, en presentation till alla intressenter och blivande
medlemmar. Den kan också ligga till grund för de medel vi kan söka.
• Solöns grafiska profil blir klar i februari. Klubbens kännetecken baseras på skölden från vikingatiden, ö i
Siljan, solen och grodan. Det blev en green i vattnet med den lekfulla godan som ibland sitter på ön och
ibland har hoppat utanför.
• I mars startades en insamlingskampanj som pågick i sex veckor och för varje vecka kom vi närmare hål.
• 30 mars bestämde vi att vi skulle etablera golfbanan, då hade vi samlat in tillräckligt för att kunna
genomföra idén.
• I april gjordes inköp av maskiner och ny vattenpump samt planeringen av arbetet på banan. Det blev
bråda dagar att ansluta medlemmar till föreningen, skicka inbetalningskort och fakturor och registrera
alla som visat intresse.
• En ny slopning av banan gjordes i maj och vi kunde ta fram våra fina scorekort. I och med att banan var
rätt slopad kunde vi också ta fram nya hålskyltar.
• I juni tas ett avgörande beslut. Vi anställer två unga killar från ön och vi tar beslut om att ansluta oss till
Golfförbundet och till golfens IT-system. Det var ett starkt önskemål från medlemmarna som den 17 juni
bekräftades att vi blivit antagna.
• I juli kom äntligen vattenpumpen på plats. Det har tyvärr påverkat greenernas utveckling och vår
möjlighet att erbjuda förträffliga greener för gäster och medlemmar redan första året. Vi ser fram emot
att kommande säsong kunna presentera mycket bättre.
• I september genomfördes en medlemsundersökning via golfförbundet som blir viktig för framtida
prioriteringar.
• I oktober genomfördes en utvärdering av projektet samt en förberedelse av stängning för säsongen.
• Vårt första medlemsmöte hölls i november.
• Den sista december kunde vi stänga böckerna med ett positivt resultat.

Banan

Solön Golfbana är en utmanande skogsbana i lugn och vacker miljö
Varje hål är beläget i ett eget rum vilket gör att det känns som man nästan är ensam på banan.
Det är 9 utmanande golfhål där alla klubbor kommer till användning.
Golfbanan består idag av 5 hål från de gamla första 9 hålen och 4 hål från sista 9 hålen. Vi har
fått till en spännande bansträckning med 3 par 3-hål, 4 par-4 hål och 2 par 5-hål vilket ger par
35. De nya slopetabellerna har satts upp på anslagstavlan och uppdaterats på vår hemsida.
I vår banguide har varje hål fått ett eget utrymme där vi beskriver hålets karaktär och hur det
rekommenderas att spelas. Vi vill inspirera till ett varierat spel där spelaren kan använda många
olika klubbor för att ta sig an hålet.
Tanken med 9-hålsbanan är att göra den lättskött med stora breda fairways för att underlätta
spel och att lätt hitta bollen. Banan är svår nog för de flesta golfspelarna och bredare fairways
vill vi ska höja intresset för banan.
Vår ambition var att under första året få till en bana i så gott skick att den skulle gå att spela på.
Eftersom vi startade på allvar i juni har kvalitén varit varierande. Att det trots allt blivit så bra
har varit avgörande med allt hårt jobb från våra medlemmar och banpersonal. Vi har lärt oss
mycket detta år och lägger en plan inför 2022 för att arbeta upp kvalitén på banan. Vårt mål är
att inom ett par år få till Dalarnas bästa greener.
Medlemsundersökning hjälper oss att prioritera nästa steg
På minussidan kan vi konstatera att vi behöver förbättra greenerna nästa säsong, arbeta med
bunkrarna och att göra det lättare att hitta bollen. Vi delar medlemmarnas åsikter om
förbättringar och kommer bättre förberedda till nästa säsong.
På plussidan ser vi med glädje att banan är rolig att spela, att fairways är fina och att det bästa
är att det är lätt att komma ut på banan. Vi kan notera att många återkommer till att banan är
utmanande och rolig, lugn atmosfär, lagom svår och att det är lätt att komma ut och spela. Det
vi vill vi värna och kommer göra allt för att underlätta såväl tillgång till spel som spelande.

Gräsfrön kg:

60

Antal arbetstimmar
banarbetare:

700

Under april påbörjades arbetet med att iordningställa banan inför det omfattande arbete som stundande.
Förutom att lägga en arbetsplan för varje given del, främst förberedande arbete, löpande skötsel och
förvaltning, samlade vi in allt material av plast och metall som fanns ute i naturen på det gamla banområdet. Vår plan var att vara noga med avståndsmarkeringar och andra markeringar så att man får
möjlighet att slå de slag man önskar och då kom alla gamla avståndsmarkeringar till nytta.
I april klipptes allt högt gräs ned efter att fått härja fritt under ett år. Därefter klipptes fairway konturerna.
Ambitionen är att ha breda fairways och det kommer vi att få men det kan ta ett tag då marken är mycket
ojämn ute på kanterna och maskinerna inte riktigt anpassade för den ojämna terrängen.
I maj dressades greenerna och såddes. Vår plan var att öppna banan 1:a maj men vädret försvårade detta för
alla banor i Dalarna. Vädret är en del av golfen och för oss blev det extra kännbart då vi inte hade haft
möjlighet att komma igång tidigare på våren med arbetet. Likaså stod vi utan vatten och var beroende av
nederbörd för att sådden skulle ta sig men nederbörden uteblev när vi behövde den som bäst.
I mitten av juli kom så det efterlängtade bevattningssystemet igång. Vi tog beslut om att fokusera på
greenbevattning och avvaktar med fairwaybevattning. Med bevattningssystemet på plats kan vi arbeta på
ett helt annat sätt när det handlar om att förbättra tees eller bevattna områden som har stora behov av det.
Planen har varit att klippa greenerna sex gånger per vecka och fairways tre gånger per vecka. Vår ekonomi
tillät inte inköp av ruffklippare så med egna klippare och en åkgräsklippare har vi försökt hålla nere ruffen
efter bästa möjliga förmåga. Ruffarna är tuffa med ett gräs i klass med brittiska linksbanor som gör det svårt
att slå bollen från ruffen. Ruffen kommer att vara en utmaning men med breda fairways kan vi också hantera
ruffen på ett bättre sätt och där det blir lättare att hitta bollen. På områden runt tees och greener har
klippning skett varje vecka. Målsättningen har också varit att flytta hålkopparna varje vecka men vid riktigt
torrt väder har det inte varit möjligt då det riskerat skada greenerna.
Bunkrarna har alltid varit svåra. Sanden är kompakt och tyvärr är ogräset en utmaning. Med ett fantastiskt
stort engagemang och gemensamma krafter krattades och grävdes ogräs upp för att få ordning på dem. Vi
försökte att regelbundet kratta bunkrarna och ska lägga en plan till nästa år för arbete och underhåll av dem.
I slutet på augusti dressades greenerna för andra gången och gräset började att växa och breda ut sig.

Engagemang &
gemenskap

Vi är möjligheternas golfbana
Här får medlemmar och gäster möjligheten att delta i arbetet som ingen annanstans. Vi vill att alla ska
känna sig delaktiga. På vår golfbana bygger vi upp ett engagemang och en gemenskap där alla är
välkomna.
Vi hälsar på alla och vi informerar om golfbanan, hjälper gäster till rätta och hjälper varandra.
Vi vill vara en mötesplats för både golfare och icke golfare. Även om du inte spelar golf kan du bidra i
våra aktiviteter, delta och mingla eller på annat sätt medverka till den gemenskap vi vill uppnå.
Vi startade våra aktiviteter första veckan i juli och dessa pågick i fem veckor. Vi har lärt oss mycket och
utvärderat varje aktivitet så att vi kan göra det ännu bättre nästa säsong. Genom att följa upp och
utvärdera skapar vi bättre förutsättningar till lyckade gemensamma aktiviteter och att bygga upp
kommittéer.
Det är särskilt glädjande att vi får bevis för att vi alla lyckats åstadkomma en atmosfär där många
känner sig välkomna. I golf enkäten kan vi läsa att Klubben har en atmosfär som jag uppskattar (82%)
Jag trivs som medlem i klubben (81%), Medlemmar möter varandra på ett öppet och positivt sätt
(86%),
Jag känner mig del i ett socialt nätverk på klubben (69%), Klubben erbjuder möjlighet att bli del i ett
socialt nätverk (79%).
I medlemsundersökningen framkom:

Antal
aktiviteter
Antal
deltagare:

10
50

• Klubben är viktig som mötesplats för socialt umgänge
• Sällskapsspel med efterföljande mingel och tävling med mingel önskas
• Tjejgolf med mingel önskas
• I första hand vill medlemmarna spela partävlingar, typ scramble/ bästboll eller liknande (56%)
• Men även individuella tävlingar vill en tredjedel av medlemmarna ha (31%)

Detta har vi gjort
Pytt & Putt
På Putt & Pytt fick du möjlighet till putt-träning med efterföljande pytt i panna.
⮚ Putt-träning med instruktion
⮚ Puttövningar
⮚ 3-knack
⮚ Putt-tennis
Pizzagolf
Eftermiddagsgolf (poängbogey) med pizza-avrundning genomfördes vid två tillfällen.
Tjejgolf med rosémingel
Vid två tillfällen arrangerades sällskapsspel, putt-träning och gemensamt rosé-mingel.
Onsdagsgolf
Spontant och återkommande, varje onsdag samlas de som vill spela golf för sällskapsspel eller tävling.
Utbyte med Tällbergs GK
En förfrågan om ett utbytessamarbete med Tällberg GKs seniorer (50+) kom från Tällberg med tanken om
fyrbollar med två spelare från varje klubb.
Medlemsgolf med säsongsavslutning
Vi bjöd in alla fantastiska medlemmar till trivsam social aktivitet för ökat engagemang och delaktighet runt
golfklubben och som tack för säsongen. Tävling, en 4-manna scramble med efterföljande mat och mingel. Vi
är stolta över vår golfbana som vi skapar tillsammans och ska med stolthet samlas runt den!
Dagg-patrullen
Varje morgon samlas dagg-patrullen för dagens runda. Sällskapsspelet avslutas med gemensam fika. Det är
ett gäng trogna patrullmedlemmar som mer än gärna välkomnar fler att hänga på.
Familjegolf över generationer
Solön GK vill särskilt uppmuntra till spel över generationer och det är glädjande att se så många familjer som
över generationsgränserna har spelat golf. Ibland har de rymts i en boll, ibland har de fått dela upp sig på två
bollar. Vi vill göra vår bästa för att utveckla detta ännu mer.
Hole-in-one
Tänk att vi redan första året fick se en hole-in-one. Det var Peter, det var på 3:an, som det historiska skedde.
”Klubbens sociala liv är viktigt för mig och jag deltar gärna i de aktiviteter som organiseras inom klubben”

Kommunikation
press och media

I oktober 2020 bildades den ideella föreningen Solön golfklubb och i december fick vi vår första kontakt
med media. Siljan News hade fått reda på att vi ville återstarta golfbanan och ville komma och göra en
intervju. Detta blev startskottet på en fantastisk medial uppmärksamhet och efter detta reportage har
vi deltagit i flera radioinslag och artiklar.
Medan snön låg på banan kom Radio P4 Dalarna på besök. Det blev en två timmars promenad med
reportern på banan. Mötet med Svensk Golf blev en mycket rolig historia. Kan det verkligen funka att
några ideella personer ville samla in 700 000 kr för att starta golfbana. Detta ville reportern från Svensk
Golf veta mer om. Radio Siljan och Siljan News besökte oss i april, när snön precis hade smällt. De var
nyfikna och ville uppmärksamma att vi räddat golfbanan och att den nu står redo för spel i sommar.
Mora Tidning gjorde ett dubbelsidigt reportage om golfbanan som reser sig från graven. Det blev
många fina bilder med flera ideella krafter som var ute och arbetade. Även Mora Magazin gjorde en
helsida om Solön golfklubbs återuppståndelse och beskrev alla ideella krafter som bidrog. Året
avslutades med en fantastiskt fin artikel om sex sidor i Svensk Golf. Rubriken var ”Golfbanan som
väcktes till liv, på 261 dagar. Vi fick i samband med artikeln också köpa rättigheterna till fotografierna.
Vi försöker vara öppna och transparenta och hyllar alltid det ideella engagemanget, alla som bidragit
och hjälpt till – för utan varje röjning, klippning, krattning hade det inte varit möjligt. Alla artiklar som
skrivits om oss vill vi tillägna alla som lagt minuter, timmar, dagar på att få vår bana att bli den bana vi
alla vill ha.

10
Fb/Insta-inlägg: 200
Räckvidd: 30 000
Medlemsmejl: 40
Artiklar/inslag media:

Vi har under året skickat digitala veckobrev till medlemmar och intresserade. Informationen har
handlat om hur vi ligger till i planen, hur det går för oss, vad som händer närmaste tiden, uppmanat till
att hjälpa till och mycket mer.
Veckobreven är viktiga för oss i vår ambition att dela med oss och att få alla att känna sig delaktiga. På hemsidan har vi haft information om vad som behöver göras, vilka arbetsuppgifter
som finns på varje hål att utföra. Vi är så glada och tacksamma för alla bilder och texter om
det arbete som genomförts. Tack vare detta engagemang och återkoppling har vi kunnat
fokusera på andra områden när vi ser att ett hål är röjt med röjsåg, att det är klippt vid teeskyltarna eller att bunkrar blivit krattade på nytt. Denna kommunikation mellan golfklubbens
arbetsgrupp och alla medlemmar som drar sitt strå till stacken är ovärderlig och vi vill uppmana till
en fortsatt nära dialog om vad som måste göras, vad som ska göras och vad som är gjort.

Solön GKs uppmärksamhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siljan News december 2020 : Solen kan åter gå upp över Solleröns golfbana – ny klubb bildad
SR P4 Dalarna mars 2021 : Nu kan man golfa på Sollerön igen – entusiaster skramlar ihop till ny klubb
Svensk golf april 2021 : De vill återuppliva golfbana – behöver 700 000 kronor
Radio Siljan april 2021 : Snart är bollen på banan igen… Solöns Golfklubb står redo
Siljan News april 2021 : Klart för golf på Sollerön i sommar – ny klubb räddar golfbanan
Mora tidning april 2021: Solleröns golfbana reser sig från graven
Mora Magasin juni 2021 : Golfklubben tillbaka på Sollerön
Siljan News augusti 2021 : Man får nypa sig i armen över vad vi lyckats med
SR P4 Dalarna augusti 2021 : Hur har det gått för golfbanan…
Svensk golf november 2021 : Banan som väcktes till liv, 261 dagar…

Vi har haft information om Solön Golfklubb i Visit Dalarna, där vi marknadsför att golfbanan är tillbaka och att
besökare i Dalarna är välkomna att spela hos oss.
Solleröbladet har varit en självklarhet för oss att vara med i för att informera boende på ön, näringsidkare,
BID—projektet med flera. Vi såg det som en viktig möjlighet att nå ut med information.
Eftersom vi är en golfbana som är modern, ligger i framkant och framför allt fokuserar på det digitala har
sociala medier varit viktiga för oss när det gäller att nå ut till medlemmar och följare. Vi vill på detta sätt skapa
engagemang och delaktighet.
Kommunikation med medlemmarna
Vår målsättning har varit att löpande hålla medlemmar och följare på sociala medier informerade om
utvecklingen på och runt banan. I medlemsundersökningen svarar:
• 86% Jag känner mig väl informerad om viktiga frågor och aktiviteter i klubben
• 87% Klubben informerar bra om arbeten på banan
Vi är glada att detta tar sig uttryck i undersökningen och vi kommer att fortsätta på inslagen linje.

Partners

En klubb är inget utan sina partners
Solön Golfklubb är inget utan våra partners och medlemmar, utan dessa hade det inte varit möjligt
att återskapa golfbanan.
I februari 2021 startade marknadsgruppen upp under ledning av vår sponsoransvarige. Till gruppen
anslöt flera viktiga personer som delade med sig av sina kontakter och nätverk. De hade möten
varannan vecka där de diskuterade allt ifrån partners till förankring. De identifierade företag i Mora
kommun och kontaktade dessa om sponsorskap. De pratade med boende på ön och nätverkade för
att få så många att sluta upp kring initiativet.
Vi skapade tre sponsorpaket; Guldtackan, Silvertackan och Bronstackan. Det gick bra och inom ett
par månader hade vi fått xx företag att gå in som sponsorer. Det blev också möjligt för oss att lägga
till två sponsorgraderingar; Platinatackan och Diamanttackan.
I juni kunde vi sätta upp alla skyltarna med våra sponsorer, guldsponsorer och silversponsorer mot
vägen och puttinggreen där även guldsponsorerna har skylt vid ett hål och bronssponsorerna på
sponsorväggen.
Vår förhoppning var att få en fungerande bana redan i 2021, med ambitionen om att bli bra 2022.
Vi fick fantastiska fairways redan i år och nästa år satsar vi vidare på greener, bunkrar och ruffar.
Och självklart hoppas vi på fortsatt stöd så att våra förbättringsplaner kan bli verklighet.
Utöver sponsorerna så har vi stöttats extra av privatpersoner som gått in med större
stöd och gjort det möjligt för oss att göra vissa investeringar och bokningar som varit
en förutsättning för oss att kunna komma igång. Detta blev avgörande för oss för att vi
skulle kunna komma igång.
Soldtackan föddes våren 1952 under en kurs i träslöjd och har en speciell anknytning
till ön. Vi har valt soldtackan som namn på våra sponsorpaket.

Antal sponsorer:
25
Antal erbjudna
sponsorrundor:
130

Sponsorgolfen på Solön Golfklubb
Solön är möjligheternas golfbana som ska präglas av social gemenskap, engagemang och
delaktighet. Som ett tack bjöd vi in partners och sponsorer till en rolig sponsordag den 17
september då de bjöds på ett smakprov av Solön GK.
Vi började med en lunch och information från Solön GKs ordförande Anna Magnusson.
Vi hade ställt upp maskinparken så att de fick se vad deras bidrag resulterat i beträffande inköp av
maskiner till klubben. Efter lunchen spelade vi en golftävling med spelformen bästboll.
Totalt var vi fem lag som stod startklara vid tee.
Vi arrangerade aktiviteter ute på banan, som närmast hål på hål 3 och längsta drive på hål 9.
Fika serverades efter 5 hål, ett välbehövligt stopp med värmande dryck och fikabröd.
Vinnare av tävlingen blev Jale AB, stort grattis till er!
Vi hoppas att alla deltagare hade en trevlig dag hos oss, kände av vår atmosfär och anda.
För oss var det en mycket värdefull dag. Del för att vi fick möjlighet att säga ett stort tack men
också för att vi under dagen fick många goda råd från flera som delade med sig av erfarenheter
och kunskaper som vi kan ta till oss till nästa säsong.
Vi vill bidra till ett värdeskapande både på och utanför banan där människors hälsa och välmående
spelar stor roll för oss. Golf är en fantastisk sport som kan spelas i alla åldrar, som minskar
stillasittandet och ökar den fysiska aktiviteten. Om sociala aktiviteter dessutom kan bidra till ett
bättre välmående har vi tillsammans med våra partners bidragit till folkhälsan i Sverige. Varje
runda räknas och varje aktivitet har positiv påverkan på både kropp och knopp.
Vi kan inte med ord tacka alla sponsorer tillräckligt mycket, som bidragit på ett ovärderligt sätt. Vi
hoppas att ni även stöttar oss nästa år och bidrar till Sveriges folkhälsomål om minskat
stillasittande och ökad fysisk aktivitet.

Ekonomi

En långsiktig och hållbar ideell förening och golfklubb
Vårt mål är att sakta men säkert, bli en golfklubb med en hållbar ekonomi. Det kommer fortsättningsvis
krävas ideella insatser av våra medlemmar men att delar av det ideella arbetet skall ersättas av betald
arbetskraft i en ekonomisk ansvarsfull takt. Vi kommer fortsatt att vara digitala och skapa effektiva
processer som hjälper oss i vår utveckling.
Föreningen har en femårsplan för utveckling av golfbanan. Bland annat finns planer på att utvidga området
till fler aktiviteter med golfbanan som navet. Här finns både en korthålsbana (äventyrsbana) och footgolf
som förslag för att attrahera fler gäster. På sikt finns också planer på att anpassa banan till ”handigolf”, dvs
för människor med funktionshinder att kunna spela golf och umgås.
Vi vill också bidra till att skapa lokala ekonomiska synergieffekter. Med samverkan med flertalet
intressenter kan vi tillsammans öka efterfråga på olika varor och tjänster i och utanför bygden vilket även
leder till fler arbetstillfällen. Vi ser att golfbanan ska vara ett tillskott för Sollerön och bidra till ekonomisk
nytta för såväl näringsliv och föreningsliv såsom ökat behov av hantverkstjänster, ökad försäljning inom
gemensamma serviceställen och ökad försäljning av förtäring på öns serveringsställen.
Vår ekonomi är beroende av fler medlemmar och fler greenfee-gäster. För att kunna driva en golfbana
behöver vi fler som spelar på banan. Med en förbättrad finish hoppas vi kunna locka fler golfspelare till oss.
Vi är beroende av sponsorer och vi kommer att fortsätta söka bidrag så att Solön golfklubb kan leva länge.
I medlemsundersökningen fick vi ett kvitto på att de avgifter vi satt är rimliga: “Jag upplever att jag får ett
bra värde för den årsavgift jag betalar”. Det är något vi fortsatt vill eftersträva.
Solön Golfklubb bidrar till att skapa god hälsa och regional utveckling. Vi bidrar till såväl nationella
folkhälsomål som FNs globala hållbarhetsmål genom att stärka det lokala närsamhället, stärka folkhälsan,
minska stillasittandet, ökad gemenskap och ökat välmående
Mål 3 - Hälsa och välbefinnande - minskat stillasittande, ökad fysisk aktivitet, motverka psykisk ohälsa
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen - erbjuda grönområden, bevara kultur/natur, regional utveckling

Kommentarer Resultatrapport 2021-12-31
•

Positivt resultat till följd av att våra ”stora” kostnader
(investeringar i maskinpark) fördelas på 5 år. Det kallas på
ekonomispråk för avskrivningar. Ex. Om vi köper en maskin för
100 000 kr blir kostnaden per år 20 000 kr. Vi fördelar
kostnaden på 5 år.

•

Vi drog i handbromsen för ”övriga utgifter” under
sensommaren då delar av våra dagsgreenfee intäkter uteblev
som följd av bl. a förseningar av bevattningssystem. Det bidrog
också till att vi sköt upp en del investeringar till år 2022 såsom
investering av en Ruffklippare.

•

Resultatet år 2021 blir missvisande då del av intäkterna består i
alla fantastiska bidrag från er privatpersoner och företag i form
av sponsorintäkter (vilka vi hoppas kommer att fortsätta
sponsra). De intäkterna motsvaras inte av någon direkt
kostnad. Därav blir resultatet år 2021 inte enkom
rörelsegenererat.

•

Vår ekonomiska strategi är att växa hållbart.

Kommentarer till balansrapport 2021-12-31

Bild på
resultaträkning

•

Våra investeringar i maskinpark minus avskrivningar uppgår till
284 136 kr.

•

Per 2021-12-31 hade vi 244 110 kronor på banken. Det är av vikt
att vi alltid har en likviditet med oss in på ett nytt år för att
kunna investera och utveckla banan under försäsong.

•

Vår ekonomiska strategi är att växa hållbart och för det krävs
alltid en kontrollerad och god likviditet från år till år.

•

Vi ser nu att vårt största behov är en Ruffklippare vilket vi
kommer att investera i nu under försäsong.

Styrelse &
arbetsgrupp

Golf är roligare tillsammans
Styrelsen består av
Anna Magnusson, ordförande
Bengt Wahlström, sekreterare
Pernilla Widstrand, kassör
Markus Niskanen, banansvarig (adjungerad)
Föreningens revisorer är Susanna Chamberlain och Göran Karlsson
Solön golfklubb har knutit till sig en Projektgrupp och en Arbetsgrupp som arbetar operativt på
uppdrag av styrelsen.
I Projektgruppen ingår Mårten Mattsson, Patrik Widstrand och Kicki Wahlström som tillsammans
med styrelsen arbetar med klubbens förutsättningar att överleva, utvecklas och bli en hållbar
verksamhet.
Arbetsgruppen arbetar med allt som berör golfbanan, material och maskiner.
I kanalen Messenger rapporterar vi allt vi gör, delar information och erfarenheter, vad som är gjort
och vad som måste göras. Mycket av detta resulterar sedan i att vi kan lägga upp på hemsidan
arbeten som behöver göras.

Antal
styrelsemöten: 9
Antal
arbetsmöten: 37

Våra härliga ungdomar Linus Fäldt och Andre’ Sahr Throgen har under ledning av Markus skött
banan på ett utmärkt sätt och tagit många initiativ till förbättringar och förändringar.
Fredrik Wahlström har arbetat med marknadsföring, tagit fram kampanjer och arbetat med
administrationen och golfens IT-system.
Vi har också haft hålvärdar och golfvärdar som förstärkt arbetet runt golfklubben.
Hålvärdar har ansvarat för ett hål och underhållit detta.
Golfvärdar har under en vecka haft ett serviceansvar som bland annat inneburit att man lagat
tee, fyllt på med scorekort, tömt papperskorgar, vattnat blommor och gjort fint runt
sponsorskyltarna.

Ideella krafter har skapat golfbanan tillsammans…

Ideellt
engagemang,
delaktighet,
gemenskap!

Tack!
Vi ses 2022
Vi är möjligheternas golfbana, där
medlemmar och gäster får möjligheten
att delta i arbetet som ingen annanstans.
Ideella krafter har skapat golfbanan
tillsammans under mottot
"Där det finns golf,
finns det möjligheter".
Vi är stolta över att nu vara igång och vi
vill att du ska få en härlig golfupplevelse i
en lugn och rofylld miljö.

