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ORDFÖRANDEBREV december 2017
Året lider mot sitt slut och det är dags att summera 2017. Nedan följer en del statistik och
intressanta iakttagelser.
När det gäller medlemsstatistiken har vi under 2017 en nettoökning med 553 medlemskap och det
finns idag 68258 medlemskap i Skånska golfklubbar. Antalet seniorer har minskat med 189 och
antalet juniorer har ökat med 742 och det finns idag 7229 juniormedlemskap i Skåne. När det gäller
spelet ser vi att antalet bokade ronder ökar under 2017.
Det ökade antalet bokade ronder under året består till största delen av medlemsbokningar. Samtidigt
som medlemsspelet ökat så har intäkten per spelad medlemsrunda och snittgreenfeen minskat på ett
flertal golfklubbar i Skåne.
Detta innebär att möjligheten för golfanläggningen att återinvestera i anläggningen och
verksamheten sjunkit trots det positiva att det finns en hög efterfrågan på att spela golf.
Vår spaning visar även att:
● Personalundersökningen som genomfördes av Golf Administratörernas förening 2017 visar
på att personalen mår sämre idag jämfört med tidigare undersökningar.
● Det är svårt för många klubbar att rekrytera ideella till styrelse och kommittéer.
● Sedan toppåret 2004 har siffran på antalet juniorer minskat med 50% och antalet juniorer
som tävlar fortsätter minska.
● På ett flertal golfklubbar har skötselprogrammen för golfbanorna blivit eftersatta på grund
av ekonomin. Det upplevs även svårare att rekrytera utbildad personal till banan.
Vi kommer som en följd av ovanstående spaningar med start 2018 att under trevliga former
genomföra träffar inom vart och ett av områdena Personal, Styrelse, Bana och Idrott. Den röda
tråden på dessa träffar kommer att vara den nya affärsutvecklingen, engagemang och mätbarhet.
Jag ser med intresse fram emot ert deltagande på våra träffar under 2018 och ber att få önska
er en GOD JUL och ett GOTT NYTT GOLFÅR
Stefan Minell
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