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Kort sammanfattning medlemsmöte 
Äntligen kunde vi samlas igen för ett medlemsmöte efter att ha varit begränsade med 
restriktioner. Det bjöds på vår uppskattade räkmacka från restaurangen. Jonas med 
personal presenterade olika viktiga delar av verksamheten. Vi förde nyttiga 
diskussioner om olika förbättringsmöjligheter. Företagets ordförande Anders pratade 
om framtidsvisioner med förtydligande att det är möjligt tack vare Jonas och 
personalens arbete mot ett förbättrat ekonomiskt resultat. Se mer detaljerat protokoll 
bifogat.  

Filmstjärnor 
Ni har väl inte missat klippen på sociala medier med våra medlemmar Gill Granath, som 
även sitter i styrelsen och leder våra damserielag, och Gustav Andersson, elitsatsande 
golfare som just nu studerat och spelar golf i Texas. Dela gärna klippet och hjälp oss bli 
fler medlemmar till säsongen 2022! Håll utkik på sociala medier för fler porträttavsnitt 
som kommer släppas under höst, vinter och vår.  

Bäst medlemmar 
I artikeln ”flest och bäst medlemmar” i svenskgolf redovisas vilka klubbar som har flest 
respektive bäst golfspelare (handikapp) i golfsverige. I kategorin bäst medlemmar 
hamnar PGA National på en imponerande 2:a plats. På första plats ligger Bro Hof Slott 
Golf Club. Läs hela artikeln här 

Serielag 
Nu är det dags att anmäla intresse för serielagen inför säsongen 2022. Anmäl ert 
intresse till marina.bagler@pgaswedennational.se  

https://www.svenskgolf.se/artiklar/banor-och-resor/20211101/har-ar-klubbarna-med-flest-och-bast-medlemmar/
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Sammanfattning medlemsundersökning 
Players 1:st är ett enkätverktyg som vi skickar ut till gäster och medlemmar. Gäster får 
utskicket efter varje besök och medlemmar får utskick en gång per år, fördelat i två 
olika utskick. Samtliga medlemmar har fått ett utskick för säsongen 2021.  

Undersökningarna diskuterades under mötet och det framkom önskemål under om att 
få ta del av resultatet från medlemsundersökningen. Här kommer därför en enklare 
sammanfattning. Det är första året som undersökningen genomförts med Players1st och 
därför kan vi inte jämföra med tidigare data.  

Vi fick in 292 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 41%. Tack till er som deltagit. 

På frågan ”Vad kan vi göra för att din upplevelse kan bli bättre?” har en klar majoritet 
kommenterat skicket på banan. Önskemålen handlar om bunkrar och greener. För er 
som inte var med på medlemsmötet så berättade vi att renovering av bunkrar kommer 
ske under vintern. Gällande greener så hade vi också en lång diskussion på mötet 
gällande salt intrånget i borran. När medlemsundersökningen gick ut var torrfläckarna 
som värst. Vi håller med om dessa två önskemål – vi ska förbättra dessa delar.  

På frågan ”Vad är det bästa med att vara medlem på PGA National?” har det kommit in 
mängder med positiva svar. Listan kan göras lång med här kommer några exempel: 
”Fantastisk anläggning, bra kvalitet på allt och trevliga medmänniskor”, ”Lätt att få 
starttid”, ”Sveriges bästa anläggning”, ”Kvaliteten på banan och att det är lättbokat”, 
”Träningsmöjligheter, tillgängligheten, mästerskapslayouten, stilfullheten, bemötandet, 
professionalismen”.  

Fakturering 
Vi kommer snart påbörja arbetet för att skicka ut fakturor som avser medlemskapen 
2022. Se därför till att ni har rätt uppgifter i golf.se så att fakturorna kommer fram. Har 
du nyligen flyttat eller ändrat din adress? Vänligen ändra dina uppgifter på golf.se  

Restaurang 
Nu serveras vi dagens-husman med ny rätt varje dag samt en veckans fisk och veckans 
vegetariska för 155kr. Nu inkluderas sallad, bröd och kaffe.  
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Slagmattor 
Links Course, samt tillhörande träningsområden (bortre del av driving range och putting 
green utan för shop), stänger idag 8/11. När sedan vädret tar oss emot kyligare 
temperaturer kommer vi införa krav på slagmatta vid spel på Lakes och Academy 
Course. Vi återkommer med exakt datum i senare medlemsbrev. 

Golfbilar 
Den stundande vintersäsongen och det rådande vädret gör att vi behöver begränsa 
användandet av fordon på våra banor. Från och med den 8 november är det endast 
tillåtet att framföra golfbil om man kan uppvisa ett godkänt läkarintyg. 
Väderförhållanden kan komma att påverka dessa beslut.  

Shop 
Erbjudandet på Titleist AVX bollar för medlemmar fortsätter. Köp ett dussin för 399kr 
(ord. 549kr) 

Rangen 
I veckan har vi lagat lampor på rangen och är nu tillbaka med full kapacitet. Vi har även 
grävt ner slagmatta på memberstee. Gräset som grävdes upp har använts till att 
reparera slitna transportområden. Välkomna att träna före solen har gått upp eller efter 
att den har gått ner!   

Träningsresa 
Försäsongen är räddad! Häng med vår senior tourspelare Magnus Persson Atlevi till 
Spanien den 26/2 – 5/3. Se mer information i bifogad bilaga.  

Movemberutmaningen 
Ni har säkert sett ”pantkorgarna” vi placerat ut runt om anläggningen. Inget barn ska 
behöva säga ”hej då pappa.” Därför är vi med och stöttar Movember foundation och 
Movember utmaningen. Men vi vill göra mer tillsammans med er hjälp och kommer 
därför efterskänka pengar vi får in från återvunnen pant. Hjälp oss därför sortera er 
pant i dessa korgar. Kanske är det någon som har extra burkar och flaskor hemma? Ta 
gärna med dom och töm i våra korgar så är du också med och bidrar. 
Movemberutmaningen har också länk för donationer. Klicka här 

https://www.facebook.com/donate/863647320803800/
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Final Moregolf Mastercard Tour 
Första finalen i Moregolf Mastercard Tour av tre, enligt det avtal vi har med Svenska 
golfförbundet, är avslutad. Jämfört med förra årets deltävling fick vi inte se något 
banrekord detta år. Men vi fick ännu en gång se fantastiskt golfspel på en svår uppsatt 
bana. Vi säger grattis till Sebastian Petersen – Sjöbo Golfklubb som segrade och 
dessutom säkrat kortet till Challenge Tour. Tack också till de företag som deltog i 
tävlingens Pro Am.  

Svinga lugnt! 

Hälsningar, 
Hampus Hall och Gustav Edberg 




