Ordförandebrev Kils GK i oktober 2017
Säsongen lider mot sitt slut
Kils GK har haft en bra säsong 2017! Mitt påstående grundar jag på de kommentarer jag får från
medlemmar jag träffar på Skärningsberg (klubbhusområdets fastighetsbeteckning) eller i andra
sammanhang. Att omdömena stämmer överens framgår också av de enkätsvar ni skickat in i Svenska
Golfförbundets undersökning Players 1st. I det index (Net Promoter Score; NPS) som mäter er
medlemmars lojalitet gentemot Kils GK får klubben värdet 67 (snittet för svenska golfklubbar är 50).
Skalan sträcker sig från -100 till 100 där en generellt vedertagen tolkning av olika värden säger att
värden under +30 är dåligt, +30 – +50 är bra, +50 – +70 är mycket bra. Om en organisation eller ett
företag når över +70 betecknas det som ett fantastiskt resultat. Med värdet +67 är Kils GK nära ett
fantastiskt resultat. Hur har vi då kunnat komma dit? Enligt mitt sätt att se är det ni alla medlemmar,
som skapar den goda anda, kalla det gärna klubbkänsla, som gör att Kils GK är en klubb man trivs i
och gärna rekommenderar till andra. Den goda andan uppstår genom att ni medlemmar trivs med
varandra och hjälps åt med allehanda göromål som finns i en golfklubb. Vi har olika roller, och ett
system för hur olika intressen, kompetenser och viljor ska kunna samarbeta för klubbens bästa måste
finnas. Detta system är upp till styrelsen och klubbchefen att skapa men betyder inte att varken
styrelsen eller klubbchefen gör ett viktigare jobb än den som kör röjsågen så det ryker i ravinen till
höger på hål 2, utan alla insatser, stora som små, är lika mycket värda. Vi bygger tillsammans ett
fungerande lag som, med gemensamma krafter, strävar mot samma mål – att Kils GK ska vara en
klubb som alla trivs i. Tack för att ni ställer upp på detta; NPS 67 ger tydligt besked om att ni gör det!
När man fortsätter summeringen av årets säsong kan jag konstatera att närheten till ett leende, ett
skratt eller ett skämt är påfallande stort bland medlemmar jag träffar. Tävlingslusten har ökat
markant (>1 600 starter under säsongen). Deltagandet på seniorgolfen, inom damkommitténs
tävlingar och andra sammankomster samt herrgolfens onsdagstävlingar har varit högt. Antalet
spelade ronder som medlemmar spelat är också högt. Hur högt är svårt att säga eftersom den
statistik vi kan ta fram bygger på förbokade starttider och vi vet alla att det spelas många rundor
både före och efter tidsbokningen. Till summeringens höjdpunkter hör glädjen och lusten över att
arbeta ideellt för Kils GK vilket jag nämnt tidigare.
Golfare från andra klubbar gillar Kils GK. Detta vet jag eftersom intäkten från gästspel, för andra året i
rad, kommer att överstiga en miljon kronor (dagsfärsk prognos är 1,1 mnkr). Jag vet det också genom
alla positiva kommentarer som Mona, Tomas och Ninni dagligen får ta emot. Väldigt många positiva
kommentarer från gäster har också funnits att läsa på klubbens Facebooksida. Detta gläder oss
naturligtvis mycket och jag hälsar alla välkomna tillbaka nästa säsong.
Det ekonomiska utfallet av säsongen är mycket gott. Den driftsbudget som vårmötet, i mars 2017,
antog var i stort sett en nollbudget medan det prognosticerade utfallet kommer att vara ca 150 tkr
och då har vi ändå kunnat renovera gul tee på hål nr 2 och 7 samt lagt igen bunkern på vänster sida
om greenen på hål nr 6. Förutom detta sätter vi av en del pangar för andra banförbättringar som
kommer att utföras innan verksamhetsåret är till ända 171231. Den minnesgode kommer ihåg att

styrelsen, för tre år sedan, påbörjade ett arbete för att skapa god likviditet som en buffert om och
när större arbeten kan komma att behöva genomföras. Den bufferten prognosticerar styrelsen vara
ca 825 tkr vid årets slut. Jag återkommer längre ner i texten till likviditeten. Summa summarum har
Kils GK en sund och god ekonomi som alla medlemmar kan känna sig trygga i. Jag gör det i alla fall.
Att det gått att, på tre år, skapa en så god likviditet beror naturligtvis på att oerhört många
medlemmar lagt ner otaliga timmar på ideellt helt oavlönat arbete. Inför faktumet ”oavlönat arbete”
är vi alla lika i Kils GK oavsett om vi kör bunkerkratta eller är klubbens ordförande.
Sist, men inte minst, i summeringen vill jag rikta ett jättetack till all personal som gjort ett fantastiskt
arbete under den gångna säsongen. Ni bidrar på ett aktivt sätt till att det går bra för Kils GK! Tyvärr
har vår instruktör Tomas Mogren valt att avsluta sin yrkeskarriär i och med denna säsong. Tusen tack
för att du delat med dig av din gedigna kompetens, långa erfarenhet och goda humör till oss! Det är
dock mycket glädjande att du stannar i klubben som medlem och även fortsättningsvis, i en ideell
roll, fortsätter arbeta för Kils GK:s framgång. Mona blir vid sin läst och kommer att fortsatt vara
anställd i vår reception; det känns tryggt, Mona! Tack för det!

Hur blir 2018?
Styrelsen tycker sig ha skäl för att se 2018 an med stor positivism. Därför har vi offensiva planer för
banan. Under tre år har vi byggt upp en bra likviditet (se ovan) och vill därför att medlemmarna ska
märka att sparade pengar kan användas till utveckling och förbättring. Vi kommer, i det
budgetförslag vi presenterar på höstmötet, att satsa på ett förbättringspaket bestående av…
1. ombyggnation av tee på hål nr 4 (röd och gul tee)
2. åtgärder för att bevattningen på röd tee hål nr 6 och 15 ska fungera tillfredsställande
3. förändring av hål nr 9 till par 5 genom att förlänga tee bakåt (diket framför röd tee kulverteras
mot fairway på hål nr 1)
4. genomförande av markarbeten på hål nr 11 så att spelare i svackan syns från gul tee (kullen till
höger framför röd tee schaktas ner, den sumpiga ytan till höger vid fairways början görs spelbar,
diket på höger sida läggs igen, första diket på vänster sida fylls också igen plus att fairway
förlängs bakåt).
Åtgärderna ovan hänger ihop så till vida att schaktmassor från hål nr 11 används för renoveringen av
tee på hål 4. Den beräknade kostnaden för de fyra åtgärderna beräknas till 140 tkr. Om höstmötet
bejakar de planerade åtgärderna kommer huvuddelen av arbetet att genomföras under vintern för
att markskadorna ska bli så ringa som möjligt.

Motion till höstmötet
Kenth Nordfeldt och 13 andra medlemmar har, i en motion till höstmötet, hemställt om att
höstmötet ska besluta om att hål nr 11 ska göras om till par 4. De skäl som framförs i motionen är
bättre säkerhet för de spelande, snabbare spel och att hålet skulle bli ett av banans finaste par 4-hål.
Styrelsen kommer, i ett yttrande till höstmötet, att föreslå höstmötet att avslå motionen med
hänvisning till, i punkt 4 ovan, redovisade planerade åtgärder. Ett annat skäl till att styrelsen vill
behålla hålet som par 5 är att varje bana behöver ha ett par 5-hål som utmanar den djärve att satsa
med möjlig eagle eller birdie som belöning. I ett avseende håller styrelsen med motionärerna
nämligen i den delen att om banan har par 71, 72 eller 73 saknar väsentlig betydelse.

Medlemskategorier
Styrelsen kommer att föreslå höstmötet är att ta bort medlemskategorin ”andraklubbsmedlemskap”.
Styrelsens motivering är att vi vill värna om och behålla våra medlemmar i Kils GK.
Styrelsen kommer också, i sitt budgetförslag till höstmötet, att föreslå en höjning av årsavgifterna för
medlemskategorierna Platina (+200 kr) och Guldmedlem (+100 kr).

Efterlysning
Vid våra två senaste höstmöten har vi inte lyckats välja en valberedningskommmitté. Du som kan
tänka dig att arbeta i valberedningen; vänligen kontakta undertecknad.
Tycker du hösten känns lång och du vill bryta av med några timmars arbete är du välkommen att
höra av dig till undertecknad. Du hittar mina kontaktuppgifter längst ner i detta brev.

Jobberbjudande
Är du intresserad av att arbeta som lokalvårdare 10 tim per vecka på Kils GK under säsongen 2018?
Lön enligt överenskommelse.
Skicka i så fall en intresseanmälan till kansli@kilsgk.se

Klubbchefen behöver också semester
Ninni har semester fr o m 17 oktober t o m 17 november. Kansliet kommer ändå att vara öppet
samtliga vardagar kl 10.00 – 14.00. Om du inte får kontakt med kansliet kan du alltid ringa eller skicka
ett mail till undertecknad. Kontaktuppgifter till mig finns längst ner i detta brev.
Vi önskar Ninni en riktigt skön semester!

Kallelse till höstmötet
Kils GK håller ordinarie höstmöte måndagen den 20 november 2017 kl 19.00 i Golfrestaurangen.
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga fr o m 6 november. För att spara porto- och
tryckkostnader är jag tacksam om det fungerar med att skicka dem till dig via e-post. Skicka ett mail
till undertecknad så kommer handlingarna genom cyberrymden. Om du absolut vill ha handlingarna i
tryck går det bra att hämta dem på kansliet. Samtliga handlingar, utom budgetförslaget, kommer
också att finnas tillgängliga på hemsidan www.kilsgk-se
Varmt välkommen till mötet för att delta i och ge ditt bidrag till klubbens utvecklingsprocess.

En vädjan
En MYCKET VIKTIG INFORMATION till er medlemmar är att vi önskar att ni betalar er årsavgift via
Min Golf. Skälet till att vi har denna önskan är att det sparar klubbchefen mycket administrativt
arbete. Om du betalar årsavgiften utan några åtgärder kommer du att erhålla samma
medlemskategori som under 2017. Vill du ändra medlemskategori inför 2018 måste du meddela
klubbchefen Ninni detta på 0554 – 407 05 eller via kansli@kilsgk.se minst en vecka innan du avser att
göra betalningen. Betalning via Min Golf kommer att vara möjligt från 15 dec 2017 fram till 21 januari
2018. De som inte betalat årsavgiften via Min Golf senast 31 januari kommer att få en pappersfaktura
med sista betalningsdag 28 februari.

Så här går du till väga för att betala årsavgiften via Min Golf…
1. Du får e-postmeddelande från Kils GK att 2018 års avgifter är publicerade på Min Golf
2. Du loggar in på Min Golf och väljer menyvalet Mina sidor - Mina avgifter.
3. Betalning av avgifter sker. Det går endast att betala avgifter upplagda av en golfklubb (juridisk
person) åt gången.
4. Du går vidare i samma process som idag finns för Webbetalning av starttid och förbokningsavgift
och betalar med MasterCard eller Visakort. Kvitto visas på skärmen för utskrift vid
betalningstillfället. Du kan också ange annan e-postadress dit kvitto skall e-postas.
5. På sidan för Avgifter visas vilka avgifter som är betalmarkerade, datum för betalmarkering samt
avgiftens giltighetstid.
6. Alla betalade avgifter visas under rubriken Mina betalade avgifter. Det går att skriva ut sitt kvitto
i efterhand. Ska gälla alla typer av betalningar även starttid och tävlingsanmälningsavgifter.
Så här gör du om du vill betala via autogiro på Min Golf…
1. Du loggar in på Min Golf och väljer vilka avgifter som ska betalas och klickar sedan på knappen
för autogiro.
2. Du kommer till sida (på Min Golf) för att fylla i uppgifter om ansökan till autogiro.
3. Du klickar på Ansök, ansökan skickas då in i systemet hos Stamford.
4. Du kan gå in på sidan Mina medgivanden (på Min Golf) för att se status på ditt medgivande, där
du också kan skriva ut den medgivandeblankett som du måste lämna till golfklubben innan
autogirot kan bli aktivt.
5. På sidan Mina betalade avgifter kan du se och ha tillgång till kvitton respektive sidan Mina
medgivanden för alla betalningar som görs på Min Golf.
Om du vill bidra till mindre administration för klubbchefen men ändå tycker att ovanstående verkar
krångligt kan du ringa Ninni och få hjälp. Känns allt oöverstigligt inväntar du pappersfakturan men
glöm ändå inte att meddela Ninni om du vill byta medlemskategori.

Välkommen Hans!
Fr o m nästa säsong har styrelsen och klubbchefen rekryterat Hans Ericsson som efterträdare till
Tomas. Hans kommer att ha samma koncept som Tomas och Mona Mogren haft så vi kommer att
känna igen oss. Så här presenterar sig Hans….
Jag är 46 år och bor på Hammarö med min familj; min fru Anna och tre söner, Hampus 13, Hugo 10
och Hannes 6 år (alla spelar golf vilket är en fördel).
Jag kommer inför säsongen 2018 ta över shop, reception, range och lektionsverksamheten på Kils GK.
Detta känns som en fantastisk möjlighet för mig och jag tackar för förtroendet som jag fått av Kils
GK:s styrelse.
Kil är för mig en mycket trevlig anläggning med en välskött bana, ett trevligt klubbhusområde med en
fantastisk restaurang och bra träningsmöjligheter. Det känns mycket spännande och inspirerande att
få vara med utveckla denna miljö!

Säsongen 2018 kommer att innebära några spännande nyheter samt utmaningar för mig och den
personal som kommer att hjälpa mig i verksamheten. Jag kan redan säga att Mona blir kvar i
shop/reception vilket känns tryggt för min del.
Vem är Hans?
Jag är en värmlänning som på ett eller annat sätt alltid hållit på med golf. Jag föddes in i en
engagerad golffamilj i Åmål, så mycket tid under barndomen tillbringades på Forsbacka GK.
Senare blev hemmaklubben Karlstad GK där jag också satsade som professionell golfspelare ett tag.
Valde därefter att ha golf som yrke som tränare. Gick golftränarutbildningen 2003-2006 och var då
tränare på Wäsby Golf. Därefter några år på Viksjö GK innan flyttlasset gick hem till Värmland igen.
Här startade jag och drev under några år Karlstad Golfhall, och var även tränare på Karlstad GK
under ett år.
De senaste sju åren har jag istället arbetat inom byggsektorn men golfen har fortsatt funnits där, på
fritiden och med engagemang som ungdomsledare på Karlstad GK och en av ledarna för Golfkille
Värmland.
Vad händer under 2018?
Den stora nyheten är att det kommer byggas en studio under höst/vinter.
Detta ger möjlighet till utprovning av klubbor med launch monitor, filmning samt träning i en lugn
och avskild miljö både sommar som vinter.
Det kommer att erbjudas ett digert utbildningsprogram med både enskilda lektioner och
gruppträningar.
När det gäller juniorsidan kommer det att göras en nysatsning för att få igång denna verksamhet igen
så att vi får många juniorer i träning och ute på klubben som livar upp vardagen. Det kommer att
bedrivas gruppträningar med start från maj för både juniorer och knattar. Uppstartsläger och
sommarläger står också på programmet.
Jag ser fram emot att träffa er under 2018 och jag hoppas på en fantastisk golfsommar tillsammans!

Stort tack till alla medlemmar för att ni, på ett positivt sätt, bidragit till att göra säsongen 2017 till en
fantastisk sådan.

Vi ses på höstmötet då ni också får träffa vår nya instruktör!

Golfhälsningar

Tage Nordkvist
Ordförande
Tfn: 070 – 555 94 84
E-post: tage@nordkvist.se

