
“En golfupplevelse i 
Höga Kusten som ger 
mersmak för alla”

Vision:



VERKSAMHETSIDÉ Hos oss ska alla känna sig 
välkomna.
Medlemmar, såväl som gäster, 
ska uppleva glädje och 
gemenskap på en familjär och 
naturskön golfanläggning.
Här är golf både idrott och en 
social aktivitet.

VERKSAMHETSIDÉ



VÅRA VÄRDEORD

Passion - glädjen att spela golf
Gemenskap - värmen och samvaron på en
familjär anläggning
Kvalitet - ständig förbättring och utveckling



VÅRA STRATEGIER

● Skapa attraktiva boendepaket för gäster 
som spelar på anläggningen.

● Att hela anläggningen utvecklas hållbart och 
håller hög kvalitet.

● Att kommunikation och marknadsföring 
utvecklas i enlighet med klubbens mål 
och med hänsyn till olika behov.

● Att klubben har en organisation som främjar 
utveckling.

● Att klubben behåller och attraherar fler 
medlemmar och gäster.

● Att klubbens anställda och medlemmar är 
aktiva och engagerade.



LÅNGSIKTIGA MÅL

● Hålla sig minst 20 poäng över 
sverigesnittet i Players 1st

● Anlägga tee 41 i linje med Vision 
50/50

● Fokus skötselåtgärder på 
fairways

● Tillgänglighetsanpassa 
anläggningen och byggnader.

● Öka antalet fullvärdiga 
medlemmar

● Utveckla relationer med fler 
sponsorer



VAD HAR VI GJORT I ÅR?



RUFFGRUPPEN ❤ 



BYGGT NYA BROAR 🔨🪚



BÖRJAT MÄTA STIMP PÅ 
GREENERNA 💨⛳



INVESTERAT I EN 
TRACKMAN 🏌🎯



Hål 1 (av 18)
Ganska inbjudande öppningshål. Bollar kan försvinna till vänster i skogsdungen, 
det tvärgående diket strax före fairway och i det högra skogsområdet. Kan skapa 
köbildning.

Förbättringsåtgärder
● Bygga komplett tee 41
● Röja dungen till vänster, fylla ut hela området med bark
● Bredda vägen över diket och byta trumma
● Regelbundet röja ex antal meter in vid höger dike efter fairway
● Behövs vänster fairway bunker?
● Dränering höger sida av green
● Torva av runt träd på vänster sida, fylla på med bark

BANKOMMITTÉNS ÅTGÄRDSPLAN



UPPRUSTNING AV RANGEN



STARTAT IGÅNG 
JUNIORKOMMITTÈN 




TYDLIGGJORT OCH 
OMFÖRDELAT 
ANSVARSOMRÅDEN 🤝

Sport Kansli Bana

Styrelse

Tävlingskommittén

Bankommittén

Damkommittén

Seniorkommittén

Partnerkommittén

MedlemskommitténJuniorkommittén



Vision 50/50 stannade av 
våren 2019 har tagits upp 
igen efter covid-uppehåll



önskemål och investeringar

Grävare ca 500.000 kr

Rangebollar 25.000 kr

Golfbilar 75.000-110.000 kr st

Robotklippare 65.000 kr

Framtid



2022
Tankar och ideér för banan

● Fräsning och utfyllnad 
av ojämnheter



2022
Tankar och ideér för banan

● Uppdatering av 
bevattningsförband vid 
greenerna.



2022
Tankar och ideér för banan

● Byte av trumma samt 
breddning av övergång 
hål 1.



2022
Tankar och ideér för banan

● Dräneringsprojekt 
green 11.



2022
Tankar och ideér för banan

● Fortsatt satsning på 
fairways.

● Mer gödsling
● Ansökt om tillstånd att 

använda 
växtskyddsmedel på 
fairways.

● Stödsådd



Ansökan av pengar 
via SISU, kommunen 
och ev Allmänna 
arvsfonden. 

Projektpengar för att 
snabbare kunna 
genomföra utbyggnad 
av vägar och 
förbättring av tee 41.

Arbetsgrupp Tee 41



Förslag årsavgifter 2022 - Höstmöte 8



Ändamål Utfall 2020 Budget 
2021

Prognos 
2021

Budget 
2022

Avvikelse

Medlemmar 2486 2404 2807 2725 -82

Anläggningar -2231 -2549 -2661 -3292 -631

Gäster 1284 1300 1204 1385 181

Shopen 1 13 20 5 -15

Idrott -320 -295 -182 -70 112

Administration -578 -729 -749 -753 -4

Summa 642 144 439 0 -439

Örnsköldsvik Golfklubb Puttom
Resultat per ändamål – Höstmöte 8


