
  

 

 
 
 
 
 
 
 

”Det händer mycket på klubben nu!” 
 

Orden är Peter Bengtssons - Klubbchef på Varbergs GK – så här i starten av säsongen. 
Jag har intervjuat Peter för att kunna berätta vad som händer på klubben just nu. 

 
 
NYTT ARRENDEAVTAL ÖSTRA 
Den största nyheten i dag är att vi 
tecknat ett nytt 25-årigt arrendeav-
tal för vår Östra bana att börja gälla 
den 1 januari 2022. Nuvarande av-
tal går ut efter säsongen 2023 men 
vi valde att börja jobba med frågan 
tidigt för att säkerställa en trygg och 
långsiktig planering. Vi har fått 
mycket god hjälp av vår medlem 
Göran Johansson som har hög kom-
petens och mångårig erfarenhet av 
fastighetsfrågor. Vi har tillsammans 
med Göran även gjort en rejäl ut-
redning av arrendeförhållandena med hjälp av en advokatfirma. Vi är glad att kunna presen-
tera den här nyheten inför säsongen och kostnadsökningen stannar på en hundralapp per 
medlem och år för att fortsatt kunna njuta av dubbla banor.  
 
BANAN ÖSTRA 
Banan är i bra skick och har fått mycket beröm av både medlemmar och gäster. Här fortsät-
ter vi med att dressa ruffen för att kunna klippa en jämnare yta och bredda fairway. 
 



  

Caspar, vår banarkitekt, har varit och tittat på de arbeten 
vi har planerat att göra på hål 7 samt vissa tees. Han gör 
om Masterplanen för hål 7 lite och lägger 2 bunkrar, en 
på vardera sida av green, och skapar en tunga av 
foregreen mellan dessa mot tee. De har också tittat på 
teeområdena för hål 11 och 16. Dessa arbeten kommer 
att påbörjas så snart projekten på Västra är klara. Vi vill 
inte att båda banorna har pågående arbeten samtidigt 
med tex provisoriska greener.   

 
Vi har fått hjälp av medlemmar att stamma granar längs fair-
way – blir väldigt fint. Vi har röjt efter sjökanten längs hål 7 
fram emot green hål 12 och planen är att ta mer björkar och 
ljusa upp ytterligare. Dessutom är slänten från tee till green 
hål 12 rensad rejält och vi har även fått hjälp av en arborist 
att ”justera träden” vid inspelet på hål 15. Området mellan 
hål 8/9 är gallrat och gamla förrådet med allt skräp är borta.  

 
ÖSTRA LEVER UPP 
Som tidigare rapporterat så är projektet ”Östra lever upp” klart 
men det händer fortfarande en del grejer. Bron vid artonde green 
har målats vit och kommer att få en ny matta och en stor del av 
fasaden på klubbhuset har målats om. Utan att veta så är det nog 
längesedan Östra fick så mycket omtanke som det senaste halv-
året.  
 
RANGE ÖSTRA 

Vi får under början av maj en ny betallösning – i stället för polletter – som ger oss möjlighet 
att betala med Swish, em mobilapp, kreditkort eller en kod man kan köpa i receptionen. Mer 
info kommer när det är dags. 
 
BANAN VÄSTRA  
Även Västra är i bra skick för säsongen. Här 
jobbar vi med att lufta fairway för att bli av 
med ett organiskt lager för att ge ett fastare 
underlag att spela på och samtidigt bättre 
vattengenomsläpp. Successivt kommer vi att 
börja dressa fairway med samma syfte. 
 
Här har vi jobbat med trädfällning och gall-
ring generellt för att ljusa upp och få fram 
våra vackra gärdesgårdar. Några exempel på 
detta är tvåans greenområde, backen ner 
mot treans tee och kullen mellan hålen 4/5.  
 



  

Arbetet med hål en 4/9/10 drabba-
des av ett bakslag då Caspar inte var 
helt nöjd med kvaliteten på arbetet. 
Vi valde då att ta in en riktig 
”shaper” (konstnär med grävskopa) 
under knappt sex dagar. Det har va-
rit lite av en uppenbarelse för oss – 
och en lärdom för framtiden – att se 
med vilken hastighet och skicklighet 
en riktig shaper jobbar med. Under 
vecka 17 får vi hjälp av ett antal 
medlemmar att lägga torv runt bunk-
rar och green på hål 9.  
 

RANGE VÄSTRA 
Vi har haft bekymmer senaste veckan med att bollautomaten gått sönder – två gånger. Vi 
beklagar verkligen att detta inträffat och gör vad vi kan för att dels undvika att det händer 
igen men också på att ha en plan för hur agera OM det händer igen. Här gäller samma betal-
system som tidigare – kreditkort eller rangekort man köper i shopen. 
 
PERSONAL 
I princip all säsongspersonal är på plats och inskolning har gått bra hittills. Det saknas några 
timmar i administrationen till sommaren men det räknar jag med att vi löser i god tid innan 
dess. 
 
RESTAURANGERNA 
Vi kommer i år att driva restaurangerna på båda anläggningarna. Östra har vi haft smygpre-
miär i Påsk och planen är fredag-söndag fram till 12 juni och sedan alla dagar i högsäsongen. 
På Västra har vi hittills haft lunchöppet vardagar men från helgen den 1 maj kör vi öppet alla 
dagar under säsongen. Restaurangerna vill vi alla ha men det är en tung post kostnadsmäss-
igt så här måste vi som medlemmar ställa upp och handla om vi vill ha den här servicen på 
sikt. 
 
NY HEMSIDA 
Vi släpper nya hemsidan i dagarna med ambitionen att bli ännu bättre på att berätta vad vi 
gör. Den blir dessutom lättare för oss att underhålla. Vi kommer att behöva en vecka eller 
två att varmköra så vi ber medlemmarna om att ha lite tålamod. 
 
RESULTAT & PROGNOS 
Det är för tidigt att värdera – säsongen har knappt startat – men vi ser en klart positiv trend 
på medlemsutvecklingen och för första gången på ett tag även på sponsorintäkter – mycket 
tack vare Andreas jobb. Kostnadsmässigt ser vi vissa ökningar - banarbetena på Västra kom-
mer att bli något dyrare än planerat liksom personalkostnader - men vi skall försöka parera 
kostnadsmässigt under året.  
 



  

BANGUIDE 
Vi har tecknat avtal med Caddee som gör banguider till oss – 
både digitalt på hemsidan, i appen Caddee och i tryckt format. 
Vi har uppdaterat med de nya byggnationerna på banorna och 
kommer att kunna erbjuda tryckta banguider andra halvan av 
maj.  Som en bonus ingår ett Premium-abonnemang under 
2021 för alla medlemmar som innebär en bra mobilapp med 
de flesta funktioner. Ladda ner appen och registrera ett konto. 
 
BILAR & BIKES 
Vi har köpt fyra nya golfbilar och kan nu erbjuda våra gäster 
tio bilar på resp. bana. Bilarna har fått uppdaterade uppställ-
ningsplatser inför säsongen och Andreas har tecknat avtal med 
Ärlebo Bil på Östra och Bilhallen på Västra som bilsponsorer. 
Nytt för i år är att 
vi testar med fyra 
nya Golfbikes på 
Västra med Spar-
banken som spon-
sor.  
 

 
 
 
PADEL 
Vi håller på att förbereda för sprängning 
av bergklackar och sedan blir det fyllning 
av massor och flytt av betongelementen 
på parkeringen som skall vara grunden 
för banorna. När grunden är klar kommer 

banorna att monteras och planen har varit att spelet skall vara igång andra halvan av maj. 
Tyvärr är hela världen drabbad av leveransförseningar p.g.a. containerbrist, stopp i Suez-ka-
nalen m.m. så vi jobbar med första halvan juni som en mer realistisk målbild. Fastighetskom-
mittén har satt upp ett servicehus på gaveln utanför juniorrummet där vi kommer att hyra ut 
rack och bollar.   
 
GYM 
Vi jobbar vidare med målbilden att starta ett gym i gamla shopen i höst och samtidigt er-
bjuda juniorerna ett alternativt utrymme på sikt. Frågan att lösa är ventilationen och det gör 
vi förhoppningsvis på ett bra sätt under sommaren. 
 
 



  

DISCGOLF 
Vi för även diskussioner om att anlägga en discgolfbana på vår 
outnyttjade mark. Discgolf är kanske mer känt som frisbeegolf 
och det spelas i dag på Håsten men man är trångbodda.  Reso-
nemanget är i sin linda men det är en starkt växande sport – 
precis som padel – och vi känner att även det kan vara ett in-
tressant komplement för att göra anläggningen mer levande 
och förstärkt underlag till restaurangerna m.m. 
 
TÄVLING 
Vi har nu undertecknat avtal med SGF om att genomföra LETAS tävlingar 2023 och 2024 och 
med målsättning att arrangera ytterligare en stor juniortävling 2025. Tävlingarna kommer att 
gå i samarbete med Helsingborg Open och båda klubbarna bildar tillsammans med SGF ett 
marknadsteam som ska jobba med försäljningen till partners. Vår målsättning är minst ett 
nollresultat med förhoppningen att ha en något större prissumma än avtalet kräver.  
  
VISION 50/50 
SGF driver ett arbete sedan flera år Vision 50/50 för ett mer jämställt och inkluderande 
Golfsverige. Vi har lämnat in en ansökan att deltaga och kommer sannolikt att bli antagna i 
år. Inledningsvis innebär det ”ett år av lärdom” i projektform och berör hela organisationen 
med styrelse, klubbledning och personal.  
 
VARUMÄRKET 
Vi har som mål att skapa en levande klubb med en go klubbkänsla och samtidigt leverera bra 
banor och en upplevelse. Under Varumärket finns även Yvonne i kiosken på Västra och Peter 
& Frank med personal i Golfstore som alla är med på samma resa och bidrar i hög grad. 
 
 
Vi önskar er alla en god hälsa och en riktigt fin golfsäsong! 
 
Harald Edén 
Ordförande 
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