Bakgrund för extra årsmöte i Svanskogens Golfklubb 2022-09-25
Styrelsen har under säsongen diskuterat föreningens överlevnad och vilka förändringar som måste till
för att Svanskogens golfbana görs mer attraktiv för golfspel..
Det största enskilda problemet är våra greener som är i dåligt skick ock kräver mycket arbete under
hela säsongen (även vintertid).
Dessa kan även vara en orsak till sviktande medlemmar och greenfee gästar.
Då Svanskogen inte har råd att ha en utbildad greenkeeper anställd, samt att maskinparken är
gammal och för dyr att återinvestera har styrelsen undersökt och tagit in offert på konstgräs
greener!.
Vi har tittat på flera alternativ och fastnat för KSAB’s lösning.
Emil Gustavsson på KSAB har förevisat en variant som skulle passa oss
Green yta ’n med övningsgreen är ca 1440m2 sen tilkommer foregreen med ca. 1-2m / green
Med detta upplägg får vi greener som håller mellan 9-11 i STIMP
STIMP mäts i fot och mätningen genomförs genom att rulla en boll på en skena som sen rullar ut på
ytan. Längden den rullar i fot är STIMP. Som jämförelse så låg övnings green på 3,5 fot den 11/9
9’ans green låg på 3,5-4 den 11/9.
För att genomföra denna stora investering har vi träffat Ludvika kommuns båda kommunalråd Leif P
och Håge P vid ett fysiskt möte på Svanskogen och berättat om vår verksamhet och framtidsplaner
och att vi behöver en kommunal borgen på 2 300 000kr.
Båda var positiva till detta och lovade att ställa upp med borgen!
Två banker har kontaktats och är beredda att ge oss lån då kommunen ställer upp med borgen.
Budget förslag har tagits fram för 2023.
Hela kostnaden landar på 2 375,000 kr och då är det för en hel entreprenad.
Lån år ett 2 300 000kr Ränta/amortering 368 000kr. Minskade löner o sociala kostnader 270 000kr.
I förslag till budget kommer vi att göra ett litet överskott!
Vi behöver öka vårt medlemsantal med ca 90 personer samt öka greenfee gäster med 280 - 300 st.
Medlems avgiften är sedan tidigare beslut satt till 1200kr, och föreslagen höjning för greenfee gäster
är 220kr.(seniorer).
Fördelarna är att vi får bra greener året runt. Är det ingen snö så är det bara att spela.
Ganska enkelt underhåll (sopning och eventuellt komplettering av sand) som vi klarar av med egna
medlemmar.
Attraherar flera greenfee gäster tidigt och sent på säsongen och eventuellt samarbete med andra
klubbar för nybörjar träning.
Nackdelen är hög kostnad vid anskaffandet
Lite störning i spelet nästa år då planen är att förbereda installationen i höst och slutföra den till
våren. Men då måste medeltemperaturen vara över 15grader dygnet runt.

