
  
 
Till medlemmarna i Öijared Golfklubb  

  
Verksamhetsberättelse för Öijared Golfklubb för år 2020.  
  

Återblick på golfåret 2020.    
  
Markägarens bolag Öijared Resort AB ansvarar för drift av banorna och alla verksamheter i klubbhuset 
sedan 2011. Det innebär att Driftbolaget har en stark ägare som utvecklar verksamheten på Öijared 
tillsammans med Öijared GK. Enligt gällande Nyttjanderättsavtal, ska parterna måna om ett gott 
samarbete i den dagliga driften, vilket fungerar väl. Öijared Resort satsar mycket på att få framförallt 
Gamla Banan torrare genom ett dräneringsprogram och under det gångna året har framförallt fokus 
legat på greenområden. Till det har det skett en om- och tillbyggnad av den tidigare relaxavdelningen 
under vintern som nu kallas Öijared Bad & Bastu, och klubbhuset har genomgått en uppfräschning för 
att skapa en trevligare miljö.   
Golfklubbens styrelse har regelbundna samrådsmöten med ledningen för Öijared Resort, där vi plockar 
upp frågor från sektioner och medlemmar.  
  
Vår nya Multibana invigdes officiellt den 9 juni 2019 och är främst riktad till juniorer, men alla får 
naturligtvis spela. Den har visat sig vara populär bland många olika kategorier spelare. Viktigt att alla 
spelande respekterar att man numera måste boka starttid för att spela då det är viktigt för att statistiken 
ska stämma. Det är även ett sätt att bidra till en god atmosfär på anläggningen att respektera våra 
bokningsregler då det annars lätt kan uppstå meningsskiljaktigheter.  
  
Golf-branchen är i ett brytningsskede då det har varit en något negativ medlemsutveckling i Sverige 
under 2019 med en stor återhämtning under 2020. Troligen har pandemin med covid-19 bidragit till att 
många har sökt sig till utomhusaktiviteter, och då har vi fått in många nya medlemmar samt 
återvändare till golfen.  
Vi hade strax under 400 fler medlemmar 2020-09-30 jämfört med 2019-09-30 vilket är mycket 
glädjande. Vi vill nu ta hand om alla nya och gamla medlemmar på ett bra sätt så att alla trivs!  
Våra tränare i Unified golf har genomfört extra många nybörjarkurser under året och 
fadderverksamheten har haft många spelare som skolas in i golfen på ett bra sätt.  
  
Alla ”spelande” grupper i sektionerna, Damelit, Herrelit, Juniorer, Oldtimers, Damer, Björnligan har haft 
många tävlingar och andra aktiviteter under året, där säsongstarten för tävlandet fick skjutas fram till i 
början av juli, och då med speciella rutiner för att reducera smittspridning. Tävlingssektionen har även 
detta år haft ett program med klubbtävlingar medan seriespelet har genomförts i begränsad omfattning. 
Det Nationella seriespelet ställdes in.  
  
Vårt deltagande i SGF:s Vision 50/50, som syftar till öka andelen kvinnor inom golfen, stödjer vårt 
visionsarbete mycket väl som beskrivs mer längre ner. Läs gärna mer om Vision 50/50 
på https://golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/   
  

 

Styrelsen 2020  
Björn Kjellén Ordförande  
Claes Filipsson V. ordf. och sekreterare  
Amanda Teodorsson Kassör  
Adam Kruse Ledamot och ordf. i Spelsektionsrådet  
Britt-Inger Fagefors Ledamot och förändringsledare för vision 50/50  
Hannu Järvenpää Ledamot och ordf. i Ban-gruppen  
Marianne Rehn Ledamot   
Inger Sund Suppleant  
  

 

Revisorer 2020  
Mats Lennevi Extern revisor  
Thomas Nilsson Klubbens revisor  
Hans Egerstad Suppleant  
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Valberedning 2020  
Mikael Wallgren Ordförande  
Harriet Sundberg Ledamot  
Anne Thilander Klang Ledamot  
Bengt Axgren Spelkommitténs repr.  
Gustaf Magnusson Styrelsens repr.  
  

  
Resultat 2020  
Till denna berättelse bifogas en Årsredovisning för Öijared GK.   
Resultatet för 2020 har blivit bättre än budget tack vare många nya medlemmar.  
  
Försäljning av klubbens samtliga bolag skedde under våren 2011 och Öijared Golfklubb är en renodlad 
ideell förening. I dagsläget har vi en god likviditet i klubben.  

  
 

Inför säsongen 2021  
 

Klubbchef, styrelse och sektioner har samverkat med Unified Golf och Öijared Resort,och tar fram 
gemensamma medlemsaktiviteter. Hittills har de planerade aktiviteterna fått ställas in.  
  
Våra tränare kommer att genomföra många kurser redan nu under våren. Huvudsyftet är att utveckla 
våra medlemmars spelstandard och öka klubbgemenskapen. Styrelsens huvudfokus framöver är att 
behålla och rekrytera medlemmar. Ett annat fokusområde för året är att verka för att vi alla tillsammans 
hjälps åt att ta bättre hand om våra banor, genom att laga nedslagsmärken, återlägga uppslagen torv 
osv.   
Ett antal filmer kommer tas fram på detta temat.  
  
Det är allas ansvar att bidra till att skapa en klubbkänsla och att se Öijared som en mötesplats, där det 
är viktigt att bli sedd. Det är också viktigt att utåt prata väl om hela vår anläggning och har man 
synpunkter på saker som man tycker behöver bli bättre så är man varmt välkommen att framföra detta 
till VD, klubbchef eller annan anställd på anläggningen. Vi bryr oss om varandra, strävar efter 
gemenskap och att alla funktioner såväl golfen, kansli, shop och restaurang bildar en helhet, där ett 
gott bemötande innebär att människor återvänder till vår klubb.  
  
Shop, Driving Range och golfutbildning drivs av tränarna i Unified Golf AB och ett stort utbud erbjuds.  
Öijared GK har ett avtal med Unified Golf där vi har formaliserat inköp av träningstimmar, arbete med 
Juniorsektionen och medverkan i styrelse- och sektionsmöten. Inriktningen i avtalet är att bibehålla 
samma volym timmar som hittills under förutsättning att klubben har oförändrat antal medlemmar.  
  
För att uppnå våra mål i sektionerna, är det viktigt att ännu fler medlemmar engagerar sig någon eller 
några gånger per säsong.  
  
Styrelsen vill uppmana medlemmarna att engagera sig i det ideella arbetet och vill poängtera det 
viktiga med att vi inom klubben hjälps åt med olika delar antingen inom någon av sektionerna, som 
Starter eller i Fadderverksamheten som är mycket viktig för att slussa in nya medlemmar i 
klubbverksamheten. Intresseanmälan görs till klubbchef Lars Brydolf. Det är mycket givande och roligt 
att vara med i den ideella verksamheten, där du kan lära känna medlemmar och klubben!  
  
Vår framtid är beroende av att vi blir fler medlemmar på vår fina anläggning, som kan bli ännu bättre 
om vi blir fler att dela på kostnaderna.  
  
  

 
 
 
 
 
 



  
 
 
Klubbens organisation  
  
Under 2019 började vi ett arbete med att organisera klubben i sektioner med grupper istället för 
kommittéer. Det blir en mer modern och dynamisk organisation med distribuerat ansvar där alla arbetar 
för att nå klubbens kort- och långsiktiga mål.  
Sektionsrådet fungerar som ett nav i klubbens verksamhet och många goda idéer och tankar kommer 
från den. Under året har grupper inom de olika sektionerna arbetat med handlingsplaner och 
verksamhet. Sektionsrådet är viktigt som bollplank för styrelsen eftersom alla verksamheter är 
representerade där. Vi tar också del av protokollen från Samrådsmötena, samt tar fram uppgifter om 
vilka frågor vi önskar få behandlade i kommande möten.  
Sektionsrådets uppdrag är att tillsammans med Styrelsen, klubbchefen och alla ledamöter i de olika 
grupperingarna, trygga att golfen som idrott får de bästa förutsättningarna på Öijared.  
Följande sektioner är representerade: Junior&Elitsektionen, Oldtimersektionen, 
Damsektionen, Tävlingsektionen, Regelsektionen och Klubbsektionen, samt Valberedningen och 
representant från Shop- och Pro-verksamheten.  
  
Junior- och Elitsektionen 2021  
Verksamhetsplanen för juniorerna finns tillgänglig på klubbens hemsida under Juniorer.  
Det händer mycket på juniorsidan under året.  
- Vi fortsätter med gratis skjuts med Minibussen till Öijared 4 vardagar/vecka från vecka 14.   
- Juniorrum i klubbhuset med kyl för medtaget mellanmål och plats för ”häng” och aktiviteter.  
- Juniortränare som kör minibuss och finns på plats för våra juniorer eftermiddagar, bl a.  
- Juniorligan spelas varje torsdag på Multibanan och varannan vecka även på någon av våra 18-
hålsbanor för de med hcp 40 eller lägre. Före spel blir det grillad korv och häng runt Multibanans första 
tee.   
- Träningsapp på gång för dig att följa din egen utveckling under säsongen!   
  
Delar av planen:  
Öijareds Golfklubb har ca 400 juniormedlemmar och varje år tränar ca 120 juniorer regelbundet i 
Juniorkommitténs regi. Det är klubbens PGA-tränare och ideella ledare, främst föräldrar som planerar 
och genomför aktiviteterna med barnen och ungdomarna.   
  
Damelit, herrelit och juniorer kommer att träna under ledning av våra tränare i Unified Golf och delta i 
seriespel både i GBG-serien och Nationella serien samt individuella tävlingar.   
  
Damsektionen  
Vi har bla som mål att ge bra och tydlig information om Damsektionen till damerna på Öijared under 
säsongen, genom våra olika informationskanaler. Foldern, Hemsidan och Facebook gruppen där ca 
300 damer är medlemmar. Samt inte minst damerna som sitter med i den styrande gruppen i 
Damsektionen som levande informationskanaler. Foldern har vi som mål att lägga på hemsidan, FB-
gruppen samt att tränarna kan dela ut till de nya medlemmar de möter på klubben. Även receptionen 
och om det kan ligga i klubbrummet och på ev. anslagstavlor. Digitalt och i pappersform. 
Damsektionen planerar bla en flaggtävling den 6 juni som är öppen för både damer och herrar.  
  
Oldtimersektionen  
Vi kommer att köra ungefär samma program som tidigare år med tävlingar varje tisdag så snart vi får 
komma igång med det. Resor och utbyten med andra klubbar är inställda i år.   
  
Regel&Hcpsektionen  
Översyn av lokala regler har gjorts inför säsongsstart. Uppmärkning av banor kommer att göras inför 
säsongsstart. Regelträffar och regelvandringar kommer att erbjudas för den som behöver en 
påminnelse om de nya reglerna (2019) och det nya hcp-systemet (2020)  
Våra distriktsdomare kommer att döma elittävlingar i distriktet.  
  
Klubbsektionen  
Klubbsektionen arbetar främst med Fadderverksamheten, stimulera till sällskapsspel för olika grupper, 
stödja arbetet med golfvärdar/starters och försöka få igång en finishgrupp. Golfvärdar kommer att 
cirkulera banorna helgdagar under säsongen.  
 
 



  
 
 
Tävlingssektionen 2021  
Tävlingsverksamheten har planerat att ha ungefär samma omfattning som planerades för 2020. Vi 
följer SGF´s rekommendationer ang att arrangera tävling som nu uppdateras veckovis varje måndag. 
Just nu råder tävlingsförbud to den 25 april, men vi hoppas såklart att det ska släppa så vi kan få 
komma igång snart igen.  
Det är önskvärt med fler sponsorer då vi har en del osponsrade tävlingar.  
  
KM och de flesta kategori-KM kommer 2021 att spelas samma dagar. Vi planerar för samma startform 
som 2019 då vi körde shotgunstart sista dagen för att uppnå en gemensam avslutning med mat och 
prisutdelning. Tävlingsdagarna är förlagda till 7-8 aug. Nya banan och Gamla banan. KM för D70, H70, 
H75 spelas på vardagar precis som senaste åren. För mer detaljer se tävlingskalendern på 
hemsidan. Öijaredsveckan infaller vecka 30 med tävlingar 26 juli –1 augusti.   
I samarbetet med Öijared Resort kommer vi att senarelägga starterna på vissa tävlingar under 
säsongen där deltagarantalet inte är så stort för att optimera nyttjandet av banorna.  
  
Klubben deltar även i seniorseriespelet med lag i samtliga klasser  
Förtäring av alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25% alkohol är förbjudet under tävling och leder till 
diskvalificering.  
  
Nytt för i år är att Björnligan, Onsdagsgolfen för herrar och Torsdagsgolfen för damer inte kommer ha 
blockade starttider. Dessa kategoritävlingar kommer spelas på samma sätt som tidigare och vi 
uppskattar att hänsyn visas till dessa tävlingar av de som inte är med genom att man då väljer andra 
banor för sitt spel. Detta gäller måndagar 15.45-17.15, onsdagar 16.00-18.00, torsdagar 16.00-18.00 
från ca maj-aug.  
Info om vilken bana tävlingarna spelas på samt övriga detaljer hittar du på hemsidan 
i Tävlingskalender.  
  
  
Öijaredsdagen  
Vi har planer på en egen Öijaredsdag med möjlighet att prova på golf för nya intresserade, men även 
aktiviteter för befintliga medlemmar. Vi avvaktar dock utvecklingen för att fastslå ett datum för denna 
aktivitet. Detta är ett utmärkt tillfälle att introducera vänner och bekanta som är nyfikna på golf eller 
Öijared som helhet.   
  
Det egna spelet – Sweetspot nytt bokningssystem   
Alla tider är så snart banorna öppnar bokningsbara för medlemmar och gäster 60 dagar i förväg 
via Sweetspotappen eller via dator. Ankomstanmälan görs enklast i samma app, annars är receptionen 
ett alternativ. Det är viktigt att alla spelare anmäler sin ankomst senast 20 minuter före bokad starttid, 
annars utgår bokningen och tiden blir tillgänglig för andra spelare. En spelare som 
inte ankomstanmäler sig kommer att debiteras 300 kr. För att ge bättre möjligheter till spel för 
medlemmar kommer Parkbanan inte vara öppen för Pay-and-playspel annat än på vardagar.  
  
Avbokningsregler  
Ankomstregistrering av bokad tid sker i receptionen eller på någon av de appar som hanterar detta. 
Avbokning utan kostnad kan göras senast 3 timmar före bokad tid, därefter debiteras 300:-/pers, som 
faktureras. OBS! Gäller både medlemmar och gäster. Visa hänsyn och bekräfta din ankomst så att så 
många som möjligt kommer ut på våra golfbanor.  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Greenfee alla dagar  
Bana   Senior   Junior  
Gamla Banan   ca 400-1000 kr  ca 200-500 kr  
Nya Banan       ca 350-700 kr  ca 250-350 kr  
Parkbanan       ca 300-550 kr  ca 150-300 kr  
Multibanan                                             50 kr                          75 kr  
  
Öijared kommer i år tillämpa dynamisk prissättning för att optimera nyttjandet av banorna och öka 
lönsamheten för anläggningen. Ovanstående greenfeepriser är alltså riktpriser men kan variera 
beroende på beläggning och säsong. Du kan enkelt boka tid i appen ”Sweetspot”.   
  
Medlemskategorier och avgifter 2021:  
  

  
Årsavgift  

eller  Månadsavgift via 
Autogiro  

Fullvärdig  8 295*       695**  
Dubbelmedlemskap  5 395       455**  
Småbarnsföräldramedlemskap  8 895       745**  
Familjemedlemskap  16 995    1 415**  
Startmedlemskap   4 495      
Vardagsmedlemskap  5 995*       495**  
Juniormedlemskap 12-21 år Multibanan  495      
Medlemskap senior Multibanan  1 995      
Student (Heltidsstudier krävs)           3 995       335**  
Yngre senior 22-24år  4 595       385**  
Junior äldre 18-21 år  2 795       235**  
Yngre Junior 12-17år  1 595       135**  
Knatte 0-11år  595           
Greenfeemedlemskap  1 695      
  
*) Rabatt 500 kr för den som under innevarande år fyller minst 75 år. Rabatt Ca 50% för den som 
under året fyller minst 85 år.  
**) Administrativ avgift på 15 kr per mån tillkommer  
  
Autogirobetalning sker i 12-månadersperioder med sista uppsägning 3 månader före innevarande 
periods utgång. Läs mer om de olika medlemsformerna på www.oijared.se.  
  
  
Övriga avgifter och överenskommelser  

  

• Fritt spel på Vinbergs GK, 4 pers per dag. Kragerö GK i Norge vid boende på deras 
hotell.  
• Samarbeten med fritt spel dag två vid bokande av golfpaket på Fredrikshamns GK i 
Danmark, Bjäre GK, Ekerum GK, Lydinge GK, Varberg GK, Holma GK.  
• Vi har avtal om 100 kr i rabatt på greenfee för fullvärdig medlem med Ale GK, Albatross 
GK, Alingsås GK, Bjäre GK, Gullbringa GCC, Herrljunga GK och Holma GK.  
• Vid spel med fullvärdig Öijaredmedlem reduceras greenfee med 20% av 
aktuell greenfee/pers. i bollen.  
• 10 minuters startintervall på alla banor.  

  
  
Vi ser alla fram emot en spännande och intressant säsong 2021 där vi tillsammans skapar den 
golfklubb vi alla önskar och känner stolthet över, och gärna rekommenderar till andra!  
  
Delta gärna i Golfshopens nya tävling den 5 juni med ett fantastiskt prisbord! Välkomna!  
  
Öijared i mars 2021  
Styrelsen för Öijared Golfklubb  

 

http://www.oijared.se/

