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VERKSAMHETSPLANER 2023
Långsiktig verksamhetsplan 
Hösten 2020 togs ett förnyat strategiskt ramverk för verksamheten på Kungsbacka GK fram. Under arbetet 
formulerades vår Mission, Vision och Kultur samt de Övergripande Mål som verksamheten skall arbeta mot. 
För att uppnå detta identifierades även ett antal Värdeskapare. Under 2021 och 2022 har vi för respektive 
Värdeskapare definierat vilka mål som ska vara styrande för verksamheten och listat aktiviteter samt 
eventuella investeringsbehov för att nå målen över tid. Ett urval av de mål som framkommit under arbetet 
redovisas nedan under rubriken Kungsbacka GK Målsummering. Målsummeringen är inte en sammanställning 
av vad som ska genomföras just 2023 utan är en summering av vilka områden vi prioriterar över tid.   

Klubbens syfte 

Kungsbacka Golfklubb ser golfen som en idrott, som i enlighet med Riksidrottsförbundets anda erbjuder 
medlemmen stimulans och utveckling. Kungsbacka Golfklubb skall värna om idrottsrörelsens tradition, moral 
och etik, samt vara en del av det moderna samhället. Kungsbacka Golfklubb skall ha en stark lokal förankring, 
erbjuda kvalitativa spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golfspelare, samt utgöra en social 
mötesplats för alla generationer. 

Kultur 

Den kultur som ska genomsyra verksamheten på Kungsbacka Golfklubb, det är vår GReJH. 

Gemenskap – Respekt – Jämställdhet – Hållbarhet 

Kulturen ska genomsyra hela verksamheten och målet är att alla som kommer i kontakt med Kungsbacka 
Golfklubb; medlemmar, gäster, anställda, partners, leverantörer o.s.v. ska uppleva denna kultur.  
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Kungsbacka GK Målsummering 

MISSION 

Att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet 
 

VISION 

Att vara den mest attraktiva medlemsägda golfklubben i Sverige  
Att ge den bästa upplevelsen till varje besökare - varje gång 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

Kungsbacka GK ska ha en anläggning i toppklass som bland medlemsklubbar rankas topp 10 i Sverige 
Kungsbacka GK ska ha engagerade medarbetare, kommittéer och partners som skapar värden för medlemmar och gäster 
Kungsbacka GK ska ha en ekonomi i balans över tid 
Kungsbacka GK ska vara den klubb som är bäst i distriktet på att utveckla golfare i alla kategorier 

 

VÄRDESKAPARE MÅL (urval) 
Banor 
 

- Prioritering av finishhöjande åtgärder snarare än ombyggnationer 
- Variationen du aldrig tröttnar på skall även fortsättningsvis vara vårt signum och vägledande i 
planering av åtgärder 
- Renovering av bevattningsanläggningen för att säkra en effektiv bevattning av rätt ytor, säkra en 
utökad egen vattenförsörjning genom utökade reservoarer 
- Övergång till hektometersystem i samband med byte av skyltar och teemarkeringar 
- Förbättra Tee 40 (orange tee) 
- Skapa ett tydligare signaturhål 

Träningsområden - Utveckla våra träningsområden för att stimulera ökad träning på anläggningen året runt (range, 
studio, närspelsgreen, finessgreen, bunkrar, distanswedgar, osv...) 
- Skapa mer attraktiva och olika typer av närspelsområden, vilket stimulerar våra juniorer/elitspelare att 
stanna kvar och träna mera samt ökar efterfrågan på närspelslektioner 
- Utveckla träningsområden indelat i uppvärmningsområde och akademiområde 

Fastigheter - Förändra samt modernisera klubbhuset för att uppfylla många medlemmars önskemål 
- Skapa en året-runt-användning av fastigheterna, med olika slag av aktiviteter  
- Jämställdhetsplanen 50/50 skall vara en premiss för fortsatt utveckling och förändring av våra 
fastigheter 

Ekonomi - Ekonomi i balans. Positivt årligt nettoresultat. Positivt kassaflöde över tid 
- Klubben ska stötta kommittéerna, så att de har förutsättningar för aktiviteter 
- Engagera och få förståelse bland styrelse och medlemmar om föreningens ekonomiska situation, 
utmaningar och risker/möjligheter 

Organisation - Säkerställa rollbeskrivningar för styrelse, personal, kommittéer och övrig ideellt engagerade 
- Vidareutveckla arbetet i vår marknadskommitté, etablerad 2022 
- Rekrytera ny klubbchef 

Golfakademin - Långsiktigt mål (10 år) – 1 lag i Elitserien för herrar och 1 lag i Elitserien för damer. Ska uppnås genom 
utveckling av egna produkter  
- Målsättning enligt Projekt X för juniorer (SGF): ”Så många som möjligt, så länge som möjligt” 
- Ökad träning på anläggningen året runt 
- Mål för medlemsträning och för företagsgolf/träning ska tas fram 

Tävlingar - Öka andelen tävlingar där vi tävlar över generations- och könsgränser till 20% 2024  
- Klubbens gemensamma tävlingsprogram ska vara varierat och locka både medlemmar och gäster   
- Skapa nya tävlingsformer inom samtliga grupper, för att få fler medlemmar att delta i tävlingsspel   
- Ökat samspel mellan tävlingskommittéerna (Senior, Herr, Dam, Junior, Seriespel samt klubbens 
tävlingar) 
- Arrangera ytterligare en större proffstävling för damer, som ett led i vårt 50/50 program 

Kommunikation - Vår kommunikation ska spegla vår Kultur med ledorden Gemenskap, Respekt, Jämställdhet och 
Hållbarhet 
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- I bildmaterial där personer syns ska vi kommunicera en diversifierad bild: unga, gamla, kvinnor, män, 
etc.   
- Hållbarhetsperspektivet ska kontinuerligt lyftas fram 
- Ny/uppdaterad hemsida 

Miljö - Skydda och bevara naturmiljön på och kring golfbanan 
- Värna och gynna den biologiska mångfalden 
- Bidra till miljöanpassning av golfbanans skötsel 
- Bidra till att öka medlemmars, gästers och anställdas förståelse för och engagemang i miljö- och 
hållbarhetsfrågor 

Junior/Elit - Bibehålla positionen som en av landets topp 10 klubbar ranking juniorer 
- Att vara en av de bästa klubbarna i distriktet att utveckla golfspelare, både avseende bredd och topp 
- Kungsbacka Junior/Elit avser att vara en attraktiv mötesplats och bedriva högklassig verksamhet för 
alla som vill träna spela och tävla 
- Öka antalet juniorer som tränar året runt med 5% efter år 2022 
- Öka antalet tävlande juniorer både på klubbens egna tävlingar, regionalt och nationellt 
- Anordna flertalet läger och aktiviteter för våra juniorer 

Restaurang - Ett restaurang- och kioskutbud av mat och dryck som tilltalar våra besökare (unga, gamla, kvinnor, 
män, allergiker, etc.)  
- Utökad kvällsverksamhet för bättre klubbliv och gemenskap 
- Förbättra miljön i kiosken 

Shop - Erbjuda ett brett utbud av golfkläder och golfutrustning  
- Arbeta för att shoputbudet (t.ex. kläder och bagar) går mot ett ökat hållbarhetsfokus 
- Erbjuda en högkvalitativ lektions- och custom fitting upplevelse hand i hand med Golfakademin 

 

Klubbens verksamhetsplan för 2023 
 
Den målsummering som redovisats tidigare i materialet sammanfattar egentligen det vi just nu tycker att vi 
behöver uppnå för att nå våra Övergripande mål. Här nedan har vi något utförligare redovisat några områden 
som vi tycker det är viktigt att lyfta fram inför år 2023. 

Banor 
Vi känner en stor stolthet över den finish vi lyckats hålla på banorna under 2022 och det är flera faktorer som 
spelat in i att vi lyckats uppnå förbättrad spelupplevelse på bra spelytor. Kungsbacka GK har sedan länge ett 
mycket gott rykte för vår greenkvalitet men under 2022 har vi även uppnått en bättre nivå på fairways, tees, 
greenområden och bunkrar. De faktorer som varit viktigast för att uppnå detta har varit:  

• Utökad vertikalskärning och stödsådd av fairways 
• Utökad dressning av fairways och tees 
• Skärning av bunkerkanter och uppföljning av sanddjup 
• Dränering av blöta områden 
• Utökning av heltidspersonal på banan 
• Förbättring av vägar på utsatta områden 
• Vinterstängning av Gamla Banan 
• Gynnsamt väder under 2022 

Jämfört med 2021 kan vi konstatera att vi inte tvingats stänga banan för spel eller begränsa nyttjandet av 
golfbil i samma utsträckning som vi tvingades göra 2021 för att skydda banan. Det beror dels på att vi inte haft 
kraftiga skyfall eller långvariga regnperioder i samma utsträckning som 2021 i kombination med den 
sanddressning vi gjort. Sanddressningen skapar fastare spelytor över tid vilket både höjer spelupplevelsen 
och gör oss mindre känsliga för regnperioder. Det skapar också ett starkare gräs vilket i sin tur leder till att vi 
klarar även torrperioder bättre. Inför 2023 planerar vi därför att fortsätta med samma åtgärder som genomförts 
under 2022 för att ge bästa förutsättningar att kunna bibehålla och ytterligare förbättra våra spelytor.  

Bevattning är alltid ett högaktuellt ämne på varje golfklubb och under 2022 byttes våra pumpar ut för att 
framtidssäkra bevattningsanläggningen. Utöver framtidssäkring är de nya pumparna också mer energieffektiva 
vilket i dessa tider är mycket positivt. Inför 2022 planerade vi också för byggande av en ny damm men av 
anläggningstekniska skäl kunde vi inte gå vidare med den tilltänkta placeringen. Det beslutades att under 2022 
i stället fokusera på en effektivisering av bevattningssystemet där vi under hösten 2022 har bytt ut vårt system 
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för greenbevattning till ett Valve In Head system på Gamla Banan. Med detta system har vi möjlighet att vattna 
mer effektivt eftersom varje spridare kan styras individuellt vilket beräknas kunna spara upp emot 50% av det 
vatten som används till greenerna. Det ger också en betydande kvalitetshöjning på våra greener och 
greenområden och under 2023 planerar vi att fortsätta med samma åtgärd på Nya Banan. Att arbeta med 
effektivisering av bevattningsanläggningen är en del i att framtidssäkra banorna men framöver kommer det att 
krävas även ytterligare bevattningsmagasin för att möta klimatförändringarna och eventuella restriktioner för 
vår tillgång till kommunalt vatten. 

Under året hade vi den stora förmånen att få arrangera en internationell proffstävling för damer, Göteborg 
Open, en del av Nordic Golf Tour och Ladies European Tour Access Series. Arrangemanget och banan fick 
mycket höga betyg av spelarna som uppskattade våra snabba och fina greener och den tuffa uppsättningen 
med högre ruff jämfört med vad spelarna normalt spelar. Funktionärernas insatser lyftes också särskilt fram 
av spelarna och man upplevde vårt arrangemang som mycket professionellt, även i en internationell 
jämförelse. Inför 2023 pågår diskussionerna fortfarande om att arrangera samma tävling på nytt och preliminärt 
genomförs tävlingen under vecka 33. Det kvarstår några detaljer att avklara med tävlingens samarbetspartners 
men målsättningen är att kunna genomföra tävlingen på nytt under 2023 och ge våra medlemmar möjligheten 
att njuta av högkvalitativ golf på vår fina anläggning! 

Ekonomi 
Under 2022 har vår ekonomi stått sig fortsatt stark efter två fantastiskt goda år 2020 och 2021 där golfen 
upplevde ett ekonomiskt uppsving under Corona-pandemin. 2021 hade vi ett resultat i koncernen före skatt på 
1,3 MSEK. Inför 2022 budgeterade vi med ett överskott på 0,5 MSEK och resultatprognosen pekar mot att 
resultatet landar över budget.  

Vi står med en mycket bra ekonomi med ett koncernmässigt eget kapital på drygt 15 MSEK (per 31 dec 2021) 
och en god kassalikviditet. Dessa två faktorer (tillsammans med överskott i resultaträkningen över tid) är en 
förutsättning för att kunna fortsätta utveckla klubben. 

Inför 2023 är vi, precis som hela samhället, påverkade av den höga inflationstakten och en nedgång i 
konjunkturen. I 2023 års budgetarbete har styrelse och personal arbetat efter ett antal olika parametrar 
utifrån inflationstakt med kostnadsökningar som följd, konjunkturläge, golfares privatekonomi etc. 2023 års 
budget kan sammanfattas enligt följande:  

• Budgeterat överskott reduceras jämfört med tidigare år för att undvika alltför kraftiga ökningar av 
medlemsavgifterna, av respekt för de svåra tider många befinner sig i.  

• Vi har en relativt lång kö för fullbetalande medlemskap och räknar med samma medlemsantal som 
tidigare år även om antalet utträden beräknas öka något.  

• Vi budgeterar med ett något lägre medlemsantal på Nya Banan eftersom många köar från 
medlemskap på Nya Banan till fullbetalande medlemskap och medlemstillströmningen förväntas 
avta något.  

• Inför 2023 har vi infört inträdesavgifter för nya medlemmar i klubben efter beslut av årsmötet i maj 
2022. Merparten av medlemsförändringarna sker inom klubben och intäkten för inträdesavgifter är 
därför budgeterad till 0 kronor. Även om det får en positiv effekt på resultatet påverkas inte 
likviditeten då den motsvarar en återbetalning av ett medlemslån.  

• Under 2023 kommer styrelsen som alla år att följa resultatutvecklingen i koncernen noga. 2023 blir 
det viktigare än någonsin med tanke på osäkerheterna i konjunkturen, prisutvecklingen på de inköp 
som krävs för att hålla den kvalitet vi alla eftersträvar samt utveckling i energiförbrukning och 
energipris. Prioritet nr 1 är dock att bibehålla och fortsätta utveckla den kvalitet vi har på våra banor.  

 

 

 
 

 
 
 
  




