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Nu är Sportlovet är över för i år och vi är många som längtar efter våren och att få 

börja spela golf igen. Vintern har varit helt fantastisk även om jag vissa stunder tyckt 

att det räckt med den snö vi redan hade. Det har varit en glädje att se hur många som 

använt golfbanan för rekreation och träning även under vintern, kanske kan vi göra mer 

kring det om vi får ännu en riktig vinter. Det är vackert i Mariefred och har så varit 

hela vintern.     

 

Nu har jag varit ny på jobbet i två månader och det är både stimulerande och 

utmanade. Arbetet innehåller en härlig blandning av små bestyr och större uppdrag. 

Eftersom jag jobbat på bank hela mitt vuxna liv så vet jag vad man gör på banken efter 

tre och nu vet jag också vad man gör på golfklubben när det är vinter – man arbetar.   

 

Vår banpersonal som ägnat januari och februari åt inomhusarbete - när dom inte 

skottat snö - kan nu äntligen komma ut på banan igen och fortsätta arbetet med att 

röja i våra skogsdungar och göra andra grovarbeten på banan innan säsongen kommer 

igång.  På kansliet arbetar Eva och jag med att få ordning på medlemsavgifts- 

inbetalningar, spelrättsfrågor, nya och gamla sponsoravtal, marknadsföring och 

annonsering, ny banguide, förberedelser för årsmöten och bolagsstämma, mm.  

 

Det finns ett uppdrag som har högsta prioritet, det är vår ekonomiska situation  och 

det driftunderskott vi har i verksamheten. Som ni alla vet finns det två områden att 

arbeta med, att öka våra intäkter och att minska våra kostnader. Vi måste locka fler 

aktiva medlemmar till golfklubben, vi är för få som betalar för den anläggning vi 

disponerar och den verksamhet som bedrivs. Jag mottar tacksamt alla idéer och förslag 

till hur vi ska kunna attrahera nya golfare, barn som vuxna,  från Mariefred och vårt 

närområde. Visst finns det andra intäkter som kan påverkas men dessa har mindre 

effekt. På kostnadssidan finns det en del att göra för att minska kostnaderna i löpande 

verksamhet. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Jag 

kommer att återkomma i detta ämne där vi nu arbetar vi med kartläggning och 

genomgång av gamla avtal och köpta tjänster.  

  

Det är imponerande att se det arbete som alla engagerade personer i golfklubben, och 

kanske framförallt i juniorkommittén, lägger ner på planering av verksamheten och 

utbildning av ledare, när flertalet av oss bara väntar på att få komma ut och spela. 

Tävlingskommittén har synkat årets program med Strängnäs, golfklubben kommer att 

bjuda in alla damer till ett upptaktsmöte och våra aktiva veteraner har redan haft ett 



första möte för säsongen. I restaurangen är  Tobias och Helena redan igång. De har 

haft några beställningar och kommer att öppna 1 april.   

 

Som ni förstår är det omöjligt att sia om när banan kan bli klar för spel. Helt klart 

kommer det att ta ett antal veckor innan snö och tjäle släppt sitt grepp och gräset kan 

börja växa. Vi återkommer att informera om läget regelbundet på hemsidan. 

 

Det är mycket på gång och jag återkommer med mer information löpande under våren.  

Hälsningar 

Ewa  

Ewa.gejrot@gripsholmsgk.se  

 

Några datum att notera  

21 mar   - Årsmöte Gripsholm Golfklubb 

 1 april   - Restaurang Terrassen öppnar för säsongen 

14 april  - Upptaktsmöte för Damer och tjejer i klubbhuset  

21 april  - Bolagsstämma Pax Mariae golfanläggningar AB 
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