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KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 

Styrelsen kallar härmed klubbens samtliga medlemmar till extra årsmöte avseende frågan ”70 meter in”. 
Bakgrund och beslutsunderlag bifogas i denna kallelse. 
 
Det extra årsmötet hålls den 24 november, klockan 18.00 – 19.00 fysiskt i klubbhuset och digitalt via 
Teams. Anmälan till mötet sker via GIT. Inbjudan skickas ut till samtliga medlemmar via mejl och i 
nyhetsbrev. Direkt efter det extra årsmötet tar ordinarie Höstmöte vid. Kallelse distribueras separat. 
 

 
BAKGRUND   
År 2019 satte styrelsen upp en strategi att arbeta mot för klubben – Att vara en upplevelse att längta 
tillbaka till. Strategin spänner över nio år, från och med år 2019 till och med år 2027. Dessa nio år 
är dessutom nedbrutna i treårsperioder med tydliga uppsatta mål. 
      
Mål på tre års sikt 
Att uppfattas som distriktets (GGF) bästa golfklubb av våra egna medlemmar. Med andra ord - högst 
ambassadörspoäng bland klubbarna i distriktet mätt i Players 1st. 
 
Mål på sex års sikt   
Rankad som distriktets bästa golfklubb enligt Players 1st. Med andra ord - bäst ranking av distriktets 
klubbar mätt på sammantagna servicenivåer. 
 

Mål på nio års sikt   
Att uppfattas som Sveriges bästa golfklubb av föreningen golfjournalisterna.    
 
De senaste åren har ett arbete med att förparka banan genomförts och en satsning på att öka banans 
och greenernas finish pågår löpande. Banan är byggd på jordar som till stor del består av lera, vilken står 
väl emot torka, men är sämre vid ihållande regn. För att bli en upplevelse att längta tillbaka till så krävs 
att banan lever upp till de krav som såväl nuvarande som kommande generationers golfare har. Det krävs 
också att banan är enkel att sköta, och att underhållet går att utföra kostnadseffektivt.  
 
De förändringar av banan som beslutas ska kännetecknas av:  
 

• Spelglädje ska finnas för alla klubbens golfare. Medelgolfare ska med marginal  
ha möjlighet att nå fairway med sitt utslag på alla hål.  

• Möjlighet att utveckla det egna spelet och kunna bli en skickligare golfare. 
• Ökad speltakt med lägre genomsnittliga rondtider. 
• Ekonomisk genomförbarhet.  
• Erbjuda alternativa spelformer. 

  
För att erbjuda en bana av hög kvalitet kommer det över tid komma att krävas renoveringar, 
utveckling/förnyelse och investeringar.  
 
Därför startade styrelsen arbetet med ”70 meter in” - en plan att renovera och utveckla banan på ett 
kostnadsmedvetet sätt som ska hålla för lång tid framåt. 

 
 
  



70 METER IN  

 
”70 meter in” - ett kombinerat renoverings- och utvecklingsinitiativ 
Målet för renoveringsarbetet är att genomföra nödvändigt renoverings- och underhållsarbete som till stor 
del varit inplanerat sedan tidigare.  
 
Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla en bana där vi underlättar för kortslående/höghandicappade 
spelare. Främst genom flyttning av bunkrar och förstoring av klippta greenområden. Samtidigt skapar vi 
nya spännande flaggplaceringar och risk/reward-möjligheter för låghandikappade spelare. Kort och gott 
en spännande och rolig bana för alla sorters spelare.  
 
Vi tror nämligen att vi alla kommer kunna uppskatta och njuta de renoverade områdena runt greenerna. 
Här kommer nytt gräs och spännande onduleringar smygas in i greenytorna. Vi kommer dessutom 
renovera bunkrar, förbättra dräneringen samt plantera lite härlig grönska där det idag är tomt och öde.   
 

Steg 1 av 2 
Vi kommer genomföra steg 1 av renoverings- och utvecklingsarbetet under hösten 2022 till och med 
våren 2023. Under högsäsong 2023 kommer vi alltså kunna spela 18 hål sommargreener, varav 9 hål är 
helt nyrenoverade.  
 
Steg 1 innebär att renoverings- och utvecklingsarbete genomförs på hål 1–9 enligt bilaga 1.   
 
Under byggperioden kommer vi kunna spela 18 hål, men där 7–8 hål kommer vara vintergreener. Banan 
slopas temporärt under denna tid.  
 

Steg 2 av 2 
Vi kommer genomföra steg 2 av renoverings- och utvecklingsarbetet under hösten 2023 till och med 
våren 2024. Under högsäsong 2024 kommer vi alltså kunna spela 18 hål sommargreener, varav 18 hål 
är helt nyrenoverade.  
 
Steg 2 innebär att renoverings- och utvecklingsarbete genomförs på hål 10–18 enligt bilaga 1.   
 
Under byggperioden kommer vi kunna spela 18 hål, men där 7–8 hål kommer vara vintergreener. Banan 
slopas temporärt under denna tid.  
 

 
EKONOMI OCH INVESTERING 
En väldigt viktig fråga i hela det här arbetet är att vi har en god ekonomisk plan för hur vi ska kunna 
finansiera ombyggnaden. Vi vill på inget sätt riskera klubbens ekonomi eller framtid. Därför har styrelsen 
på ett tidigt stadium beslutat att hela arbetet max får ha en budget på 7 000 000 kronor. Budgeten får 
inte överskridas under några omständigheter. 
  
Det är naturligtvis svårt att beräkna hur en ombyggnad som denna kommer påverka klubbens ekonomi 
och intäkter. Vi har budgeterat ett betydande intäktstapp de månader banan är öppen med delvis 
vintergreener, Detta ska mötas av en finansiering via lån, sponsorer och utökade intäktsströmmar och 
försäljning till klubben. Budgeten presenteras i höstmöteshandlingarna. 
 
Detta innebär att klubben inte kommer att finansiera investeringen med tvingande anslag från 
medlemmar.  



FÖRSLAG TILL BESLUT 
På det kommande extra årsmötet kommer styrelsen gå igenom underlaget och svarar på frågor. För att 
komma fram till mötets beslutspunkt: 
 
- Att ge styrelsen mandat att gå vidare med ”70 meter in”, med renovering och ombyggnation Av hål 

1–9 under 2022/2023 och hål 10–18 under 2023/2024, till en maximal budget på 7 000 000 kr. 
 
- Att ge styrelsen mandat att stoppa renoveringen och ombyggnationen ”70 meter in” om det 

ekonomiska läget eller resultatet av arbetet förändras/faller ut på ett sådant sätt att styrelsen anser 
detta vara nödvändigt.    

 
 
 
 
 
 
 
Landvetter den 20 september 2021 
/Styrelsen 
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