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Verksamhetsplan 2023 för Orust Golfklubb 

 

Aktuell status för klubben 

Per den 1 oktober 2022 hade Orust Golfklubb 1.225 medlemmar (1 okt -21 var antalet 1.242 

medlemmar). Målet är att ligga runt 1.250 medlemmar, vilket i dagsläget bedöms som ganska 

idealiskt för klubben, med hänsyn till det myckna spelandet under sommarmånaderna.  

Av klubbens medlemmar är drygt 2/3-delar äldre än 50 år. Medelåldern är ca 57 år (54 år för 

herrarna och 63 år för damerna). Endast ca 32 procent är fastboende på Orust. Närmare 35 procent 

av klubbens medlemmar är kvinnor.  

I likhet med 2022 kommer nya medlemmar under tidig sommar 2023 att inbjudas till 

informationsträff (med sociala förtecken) om klubb och bana. Träffen avslutas med niohålstävling.  

Antalet greenfeegäster under 2022 torde stanna vid ca 4.700 (5.400 år 2021). Den genomsnittlig 

greenfeeintäkt per spelare väntas 2022 landa på ca 500 (410 kronor för 2021). Totalt under 2022 

torde drygt 27.500 rundor spelas på Orust GK, vilket är en minskning från ”pandemiåret” 2020 då vi 

toppade med nästan 33.000 spelade rundor. 

Trots det flitiga spelandet finns det gott om lediga tider under för- och eftersäsong.  

Klubbens ekonomi är stabil. Den under senare år ökande tillströmning av medlemmar och 

greenfeegäster har stärkt ekonomin.  Emellertid står klubben inför stora investeringar i bana och 

byggnader. Ekonomiskt lär 2023 bli högst ovisst. För att utveckla klubben krävs fortsatt tuff 

kostnadskontroll, inte minst med tanke på de många osäkerhetsfaktorerna i vår omvärld med bl.a. 

hög inflation, höjda räntor och krig i Europa.  

Osäkerheten speglas i klubbens budget för 2023. Vi vet inte hur medlemsutveckling och 

greenfeespelande utvecklas under det nya året. Budgeten bygger på antagandet om en viss 

minskning av såväl medlemsantal som antalet greenfeegäster. En första ekonomisk 

avstämningspunkt blir i februari/mars 2023 då vi ser utfallet av årsavgiftsinbetalningarna. Vårens 

greenfeespelande ger också en indikation om hur året kan utvecklas. Klubbens styrelse har hög 

beredskap om behov uppstår av att revidera budgeten. 

Till detta ska läggas att Orust Golfklubb står väl rustad. Vi har en låg extern låneskuld som 

kontinuerligt minskar, vi har god likviditet och därmed en stark finansiell ställning. För att inte i detta 

ovissa läge dra på klubben nya åtaganden är investeringsbudgeten 2023 reducerad till ett minimum. 

Klubbens utmaningar 

Orust Golfklubb står inför ett antal utmaningar som styrelsen under flera år jobbat strukturerat med 

och fortsätter prioritera i sitt arbete:  

1. Vi vill bli ca 1.250 medlemmar i klubben. Detta förutsätter kontinuerlig värvning av nya golfare, 

gärna yngre och gärna fastboende. Med hänsyn till att många människors privatekonomi förväntas 

bli sämre under 2023, bl.a. p.g.a. stigande räntor och ökade energikostnaden, kan detta medföra att 

medlemmar i klubben tvingas prioritera ner golfen. Ett eventuellt medlemstapp 2023 måste vi ta 

höjd för. 

2. Värna klubbens medlemmar och erbjuda sådan verksamhet att de förnyar sitt medlemskap.  
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3. Öka intäkterna från greenfeespel, gärna genom högre utnyttjande av banan under för- och 

eftersäsong. Under 2021 öppnade vi Morlanda B&B och räknar med att boendet successivt bidrar till 

fler gäster under vår och höst. 

4. Klubbens skuldbörda har minskats år för år. Med hänsyn till de investeringar klubben står inför och 

en försämrad makroekonomi är det fortsatt stort fokus på att hålla klubbens ekonomi i god balans. 

5. Utveckla klubbens träningsområde. I klubbens ansökan till Allmänna Arvsfonden/Thordénstiftelsen 

ingår att utveckla området mellan klubbhuset och kyrkogården till ett bra övningsområde för inspel 

samtidigt som det kan tjäna som ”knattebana”. 

6. Upprustat och moderniserat klubbhus (inkl. golfbilsgaraget). Även detta ingår i klubbens ansökan 

till Allmänna Arvsfonden/Thordénstiftelsen. 

7. Genom samarbete med andra golfklubbar och turistorganisationer utveckla södra Bohuslän som 

en attraktiv golfdestination.  

En stark produkt  

Enkätundersökningar riktade till medlemmar och gäster bekräftar att Orust GK har en uppskattad 

bana. Resultaten från undersökningarna förs in i klubbens utvecklingsarbete. Vi kan vanligen erbjuda 

en lång spelsäsong. Banan är en av Sveriges vackraste och bästa seasidebanor.  

Styrelse- och kommittéarbetet 

Vid sidan av ordinarie drift av klubbens verksamhet fortsätter styrelsen att fokusera de utmaningar 

som angetts ovan. Särskilt viktigt är också att bemanna kommittéerna eftersom en betydande del av 

klubbens verksamhet bedrivs genom dessa. Det är styrelsens ansvar att bland annat utse ordförande 

i kommittéerna. Kommittéordföranden rekryterar därefter ledamöterna. Kommittéerna utgör en 

ryggrad i klubben. Kontinuiteten är god, ambitionen hög och genomförandet av planerade aktiviteter 

är utmärkt. Utsikterna är goda för det fortsatta kommittéarbetet 2023.  

Kansliorganisation och banorganisation  

För 2023 budgeterar vi oförändrad bemanning, dvs 1,6 heltid i kansli/reception och därutöver 

sommarvikarier. Vi märker att det finns en ökad efterfrågan på kansliets tjänster och medverkan. 

Likaså budgeteras oförändrad bemanning av banorganisationen. Den består av två heltider samt 

därutöver säsongsanställda och sommararbetande.  

Ekonomi och utvecklingsprojekt  

Även om 2022 var ett ekonomiskt gott år behöver klubbens ekonomi långsiktigt stärkas. Ovissheten 

är mycket stor inför det kommande året. Kriget i Ukraina, högre inflation, stigande räntor, ökade 

energikostnader påverkar också klubbmedlemmarnas privatekonomi. I ett kärvare ekonomiskt läge 

kan det inte uteslutas att medlemmar tvingas prioritera bort golfen. I budgeten har klubben försökt 

ta höjd för tuffare ekonomiska tider. 

Budgeten för 2023 innehåller försiktiga avgiftshöjningar. Arbetet med att få medlemmar att 

efterskänka medlemslån fortsätter.  

För att finansiera diverse investeringar, bland annat golfsbilsgarage, asfaltering av stigar, 

övningsområde med mera ansöker vi om medfinansiering från bl.a. Allmänna Arvsfonden och 

Thordénstiftelsen. Medfinansieringen är en förutsättning för att kunna genomföra projekten. 
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Klubbhuset och restaurangen  

Avtalet med Västsvenska Skaldjur om restaurangverksamheten upphörde den 31 oktober 2022. 

Styrelsen arbetar med att finna en hållbar lösning för restaurangen. Särskild prioritet läggs på att 

restaurangen ska hålla god standard och servicenivå, bl.a. avseende tider då det går att handla mat 

och dryck. Många golfklubbar, särskilt de som ligger på landsorten, har dock svårt att finna en 

restauratör som vill driva verksamheten eftersom lönsamheten vanligen är låg. Styrelsen arbetar 

därför också med alternativa lösningar för Orust GK. Målet är att åter ha en restaurang i drift senast i 

april 2023. 

Under 2021 tillsattes en klubbhuskommitté för att leda och samordna underhålls- och 

utvecklingsarbetet med klubbhuset. Kommittén har kartlagt de mera omedelbara behoven av 

insatser. Ett antal förbättringsåtgärder finns med i klubbens ansökan till Allmänna Arvsfonden.  

Banan  

Banan har fortsatt högsta prioritet så att den håller hög och jämn kvalitet på hela spelfältet. Arbetet 

följer plan upprättad av klubbens Bankommitté. Planen är rullande på tre år och innehåller såväl rena 

banförbättringar som re- och nyinvestering i maskiner. Banpersonalen vidareutbildas genom 

mässbesök, kurser och studiebesök. Banan sköts som tidigare enligt IPM (integrerat växtskydd) för 

att minimera kemikalieanvändningen. Sommargreener hålls öppna så länge det går med hänsyn till 

omständigheterna.  

Under 2022 var beläggningen av banan fortsatt hög. Det ökade speltrycket under en lång säsong ökar 

kostnaderna för underhåll. Orust Golfklubbs varumärke är i högsta grad beroende av en bana i gott 

skick. Den högre ambitionsnivån när det gäller fairways har betalat sig och nu sker dressinsatser 

årligen för att behålla nivån. Åtgärden med förstärkt bevattningsstamledning kommer att bidra 

ytterligare på de ställen där vi har bevattning av fairway. 

Med tanke på vår greenfeenivå behöver greenerna komma upp i hastighet tidigare än vad som var 

fallet under 2022. Bemanningen behöver därför 2023 vara tillräcklig för singelklippning och vältning 

alla vardagar från skolslut till skolstart, samt de helgdagar där det förekommer nivå 1-tävlingar. 

Greenområdena ska överlag få bättre finish, framförallt där avrinningar finns. Flera teer skulle 

behöva torvas om och mest angeläget är gul T6 och röd T15 som ligger i plan inom ramen för det 

egna arbetet. Planeringen för övergång till hektometersystemet fortsätter enligt plan och nu inväntar 

klubben utfallet av ansökan till Allmänna arvsfonden.  

Med hänsyn till den osäkerhet som råder i vår omvärld och att vi inväntar ett – förhoppningsvis 

positivt – besked från bl.a. Allmänna arvsfonden och Thordénstiftelsen om medfinansiering i ett antal 

investeringar (se ovan) kommer därutöver endast mindre baninvesteringar att genomföras under 

2023. Det som därutöver ligger i plan för kommande säsong är ett nytt staket vid gul tee 8. Vissa träd 

på banan behöver ersättas, exempelvis pågår ett arbete med att fasa ut poppel till förmån för de 

naturliga trädarterna bohuslind, gråal, fruktträd och oxel. Även fler karpar behöver inplaneras i några 

dammar. 

Markägaren Morlanda Säteris ansökan om ny vattendom för uttag ur Toreboån för att säkerställa 

golfklubbens behov av bevattningsvatten inlämnades till mark- och miljödomstolen försommaren 

2021. Beslut i domstolen väntas under 2022–23.  
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Tävlingsverksamheten  

Målet är att tävlingsintresserade medlemmar ska hitta tävlingar som attraherar dem. Det innebär att 

tävlingsprogrammet behöver vara varierat med såväl par, lag som singeltävlingar och olika 

tävlingsformer. Utöver klubbens egna tävlingar tillkommer 3–4 seriespelstävlingar som förläggs till 

klubben samt eventuellt någon juniortävling på regionnivå eller högre. Det är också önskvärt att 

juniorerna får tävla regelbundet på klubben för att vara redo för annan bana. Till detta behövs ledare 

och hjälpande händer. 

Tävlingskommittén utvärderar säsongen i oktober för att därefter planera tävlingsprogrammet 

kommande år i samverkan med våra kommittéer och med klubbarna inom BDGF. 

Tävlingskommittén består av sex personer vilket är för lite. Önskvärt är en tävlingskommitté på 8–10 

personer som i par kan ta kan ta ansvar för olika områden/tävlingar. TK avser under 2023 göra en 

studieresa till annan klubb för att dels hämta hem idéer och erfarenheter, dels teambilda inom TK. 

Under 2022 har efterfrågan varit stor på tävlingsledarutbildning och regelutbildningar. Några i TK 

planerar att genomgå utbildning till tävlingsledare/klubbdomare nivå 1 och 2. En ledamot bör på sikt 

utbildas till distriktsdomare. Utbildning i GIT har genomförts och kommer att genomföras 2023. 

Eftersom tävlingsledningen för klubbtävlingar och seriespelstävlingar bemannas av TK eller 

seriespelslagen, är det önskvärt och nödvändigt med utbildning. 

Juniorverksamheten 

Orust Golfklubb har många juniorer, men få som deltar aktivt i träningar. En utmaning är 

blandningen av sommargäster och åretruntboende juniorer som har olika förutsättningar och 

önskemål om träning. Många sommargäster har sin huvudsakliga golfträning på sin hemmabana. 

Många lokala juniorer ägnar sig även åt andra sporter som konkurrerar om tid och engagemang.  

JK kommer att söka inspiration från andra klubbar med mer omfattande juniorverksamhet. Under 

2023 är planen att lägga ökat fokus på spelträning där juniorer får gå ut tillsammans på banan. 

Tränaren stöttar, håller koll och ger tips ute på banan. 

En återkommande önskan är att skapa förutsättningar för ungdomarna att lära känna varandra i 

större utsträckning än vad en timmes lärarledd träning ger förutsättningar till. Lägerdagar bör kunna 

vara en bra plattform både för mer golf och för att knyta kontakter med spelkompisar. Chattgrupper 

kan användas så att juniorerna hittar någon att spela med.  Framför allt måste det vara roligt för 

juniorerna att spela golf. 

Juniorkommittén behöver ökad bemanning under 2023, så att några fler träningstillfällen, golfkul 

m.m. kan genomföras under sommaren. I planen finns även en lägerdag på påsklovet för att ge 

ungdomarna lite mer mängdträning och tillfälle att komma ut på banan tillsammans. Fler i JK ställer 

också ökade krav på utbildning av ledare/tränare.  

JK noterar att deltagandet varierade kraftigt från träningstillfälle till träningstillfälle. Det är svårt för 

ledarna att planera verksamheten om det ena gången kommer två juniorer och nästa gång åtta. 

Tydligare krav på anmälan och betalning är viktigt för en bättre verksamhet. Helt nya juniorer ska 

erbjudas Grönt kort-kurser. 
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Seniorgolfen 

OS-kommitténs verksamhet består primärt av tävlingar för åldersgruppen damer 60+ och män 65+. 

Golf ska vara roligt för alla och därför planeras ett tävlingsprogram med såväl individuella tävlingar 

som lagtävlingar av mer social karaktär (icke handicapgrundande ronder).  

OS-kommittén utgår från att under 2023 ordna golftävlingar utan begränsningar oavsett eventuell 

fortsatt pandemi. Totalt planeras ca 20–22 tävlingar på måndagar under säsongen april – september: 

• 16–17 individuella tävlingar med klassindelning A, B, C och 9 hål, med möjlighet att 

samla rankingpoäng för ”Årets Golfare”, resultat för eclectictävlingen och att ev. vara underlag för 

uttagning till seniorseriespelslagen. En ambition är att även ha individuella tävlingar med blandade 

klasser för att ge möjlighet att fler kan spela tillsammans och lära känna varandra.  

• 4–6 lagtävlingar med shotgunstart för att spela tillsammans alla klasser, stärka 

gemenskapen och ha prisutdelning. Under 2022 har lagtävlingarna haft formen av Texas Scramble, 

men under 2023 kommer även andra tävlingsformer att genomföras, för att skapa större variation 

för spelarna. 

OS-kommittén vill medverka till att ”höja statusen” på orange tee.  

Övriga planerade aktiviteter: 

• Ett upptaktsmöte i början av april med information inför säsongen, genomgång av 

tävlingsprogram, rankingsystem och eclectictävlingen. Inbjudan går ut personligen till alla nya OS-

medlemmar för att underlätta att de kommer med i gemenskapen i sin nya klubb/i sin nya 

åldersgrupp.  

• Ett avslutningsmöte i september med prisutdelning för säsongen, årets golfare, 

eclectictävling mm. Utvärdering av säsongens verksamhet och tankar om nästa års upplägg. 

• Möjlighet till gruppträning i början av säsongen planeras tillsammans med Stig 

Eriksson och presenteras för medlemmarna vid upptaktsmötet. 

• Information/utbildning om nya regler (inkl. regelvandring) anordnas i början av 

säsongen. 

OS-kommittén kommer att medverka vid evenemang som Öppen Golf Dag etc. för att välkomna nya 

medlemmar, hjälpa till som funktionärer och informera om OS verksamhet. Hyra av golfbil i samband 

med OS-tävlingar kommer fortsatt att subventioneras enligt nuvarande regler.  

OS-kommittén avser ta initiativ till andra aktiviteter för medlemmar i Orust Golfklubb (exempelvis 

boule, bridge, eller fysikträning) för att skapa ett levande klubbhus, stärka klubbkänslan etc. 

Samarbete med golfrestaurangen eftersträvas, för att skapa möjligheter för medlemmarna att dröja 

sig kvar efter golfspelet för att umgås. 

Damgolfen 

Damkommitténs strategi är att få till en gemenskap, där alla, unga, gamla, vana eller nybörjare vill 
träffas och spela golf och känna sig välkomna. Kommittén skall mejla till alla nya dammedlemmar och 
informera om verksamheten och hälsa dem välkomna.  
 
I dagsläget har klubben drygt 400 damer som är medlemmar. Damkommittén erbjuder sig att hjälpa 
till att hitta spelpartner både till de som vill tävla, och de som ”bara” vill spela en runda, men saknar 
spelpartner. Under säsongen kommer damkommittén förutom tävlingar även att anordna en 
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regelvandring eller annan aktivitet för att öka intresset för golfregler. Träning med vår Pro Stig 
Eriksson kommer att erbjudas som tidigare år.  
 
Damgolfen startar säsongen 2023 på Annandag påsk med ”våryran”. Onsdagsgolfen för damer pågår 
under tiden 3 maj – 13 september 2023. Avslutning av denna och Eclectic blir i slutet av september 
2023. Sista onsdagen i månaden ordnar kommittén lottade tävlingar och försöker ha en gemensam 
prisutdelning efter dessa. Damdagen planeras till den 28 juni 2023. 
 
Information om damgolfen finnas på hemsidan, anslagstavlan i klubbhuset och på Facebooksida – 
Orust GK Damer - tillsammans med information om tävlingsformer och schema.  
 
Herrgolfen  

Herrgolfen fortsätter med samma upplägg som tidigare år med torsdagsgolf, herrdag och hemlig 

golfresa. 

Fredagsgolfen 

Efter pandemin återupptogs fredagsgolfen 2022. För 2023 planeras för fortsatt social fredagsgolf 

över nio hål med avslutande gemensam måltid för deltagarna.  

 

Paragolfen 

Under 2021 inrättade klubben en paragolfkommitté och verksamhet påbörjades under 2022. Ca 15 

deltagare med skilda funktionshinder och boende i Orust kommun har medverkat i golfträningen. 

Under 2022 genomfördes 20 träningstillfällen. Träningen är individanpassad i så hög grad som 

möjligt.  

Orust Golfklubb vill med paragolfen bereda människor, med olika typer av hinder, fysisk och psykisk, 

träning i ett socialt sammanhang. Samt att dessutom ge deltagarna nya kontakter, kompetenser och 

självtillit. Allt i syfte att medverka till att deltagarna skall ha roligt och få bättre psykisk och fysisk 

kondition.  

Assistenter, från de medverkandes boende, samt 5 - 6 golfkunniga personer från golfklubben har 

medverkat som handledare och ”tränare”. 

Både elever och tränare är nöjda med träningen och med de individuella resultat som deltagarna de 

facto har uppnått, även om inte alla redan kan spela golf på banan. Deltagarna har dessutom 

sannolikt lärt sig mer om sig själv och andra. För att ytterligare öka nytta och nöje hos deltagarna 

överväger paragolfkommittén att tillföra mer individuell anpassning. Det kan till exempel vara att 

utbildningen nästa säsong inleds med intervjuer/samtal med varje person där man sätter upp någon 

form av individuella mål.  

Målet för paragolfen säsongen 2023 är att bibehålla antalet deltagare och gärna öka antalet 

paragolfare med max 5 personer. För att klara ovanstående krävs att klubben under vintern 2022/23 

rekryterar och utbildar ca fem volontärer till handledare. Därutöver behöver klubbhuset anpassas till 

personer med funktionshinder så att det vid dåligt väder finns ett alternativ till utomhusträning, t.ex. 

filmvisning. Vidare behövs tillgång till diving-range, golfbilar, klubbor, bollar samt andra individuella 

hjälpmedel. 
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Sponsorverksamheten  

Arbetet med att rekrytera nya sponsorer och vårda dem som redan stöttar vår klubb sköts 

framgångsrikt av Sponsorkommittén. Även detta arbete fortsätter efter lagd plan. 

Morlanda B&B 

Sedan påsken 2022 driver golfklubben i separat bolag – Morlanda B&B AB – en gästbäddsverksamhet 

i del av den tidigare pastorsexpeditionen vid Morlanda kyrka. Verksamheten omfattar tio bäddar i 

sex rum. Morlanda B&B hyr lokalerna av Orust Pastorat. Målet för klubben är att B&B successivt ska 

generera ett ökande antal greenfeegäster under för- och eftersäsong.  

Efter försiktig start under första delen av sommaren 2022 kom uthyrningsverksamheten igång i 

större omfattning under senare del av sommaren. Under 2023 kommer B&B i huvudsak att vara 

öppet under perioden 1 april – 31 oktober.  

Till nästa säsong ska också en del ”barnsjukdomar” vara löst, såsom bredare marknadsföring över 

digitala plattformar och uteplats för gästerna. Vidare behöver klubben utveckla ett attraktivt 

golfpaket att marknadsföra. 

Information till medlemmar och intresserade  

Även fortsättningsvis kommer mycket av medlemsinformationen - utöver muntlig information via 

kansli och styrelse/kommittéer - att ske via månatliga nyhetsbrev över Internet, hemsida, Facebook 

och anslagstavlor i klubbhuset.  

Marknadsföring av Orust Golfklubb  

Vi välkomnar fler medlemmar och vi välkomnar fler greenfeegäster. För att nå dit krävs fortsatt och 

uthållig marknadsföring av klubben och banan. Vi fortsätter att bjuda in enskilda och grupper för att 

prova på golf och visa dem banan. Arbetet med att intressera skolungdomar prioriteras. För att 

attrahera fler boende på Orust för vår sport fortsätter vi att annonsera olika erbjudanden i det lokala 

Annonsnytt. Flertalet av våra greenfeegäster kommer från närområdet, dvs i princip Storgöteborg. 

Ett fokus för marknadsföring av greenfee är därför göteborgsgolfare. Vi bedömer också att 

Värmlandsmarknaden kan vara intressant.  Arbetet med att marknadsföra södra Bohuslän som 

golfdestination fortsätter tillsammans med turistorganisationen.  

Bästa reklamen är nöjda gäster. Alla greenfeespelare ska uppleva att de får valuta för sina pengar. 

Detta kräver hög kvalitet i allt, från omklädningsrum till green.  

Samarbetspartner  

Klubben har ett gott och förtroendefullt samarbete med Pro/shop. Vi ser fram emot ny restauratör. I 

dialog arbetar klubben för att ytterligare utveckla samarbetet, bl.a. sker detta under säsong 

organiserat vid ett gemensamt ledningsmöte tisdagar vid arbetsdagens början. 

Mobilisera fler medlemmar som vill engagera sig  

Först som sist hänger klubbens framgång på att vi är många medlemmar som hjälps åt. Ingen kan 

göra allt, men alla kan göra något. Vi alla får hjälpas åt att uppmuntra fler att engagera sig i klubben. 

Det finns plats för alla och det finns uppgifter åt alla som vill delta. Samtidigt noteras med stor 

tacksamhet alla de ideella insatser som många medlemmar redan gör för klubben! Traditionsenligt 

arrangeras Funktionärsgolfen – en tävling med stort prisbord för alla dem som på ett eller annat sätt 

engagerat sig i klubbarbetet – i slutet av sommarsäsongen 2023. 


