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  Landeryds Golfklubb
– En helhetsupplevelse med golf och hälsa i fokus



 

 
 

 

Inledning 
Som en naturlig och viktig del i en verksamhet så har styrelse 
och ledningsgrupp definierat de kortsiktiga och långsikta mål 
som ska säkerställa en fortsatt positiv utveckling för både 
klubb och bolag. Arbetet med att ta fram strategierna för att nå 
målen har medarbetarna inom respektive verksamhets-
områden arbetat fram tillsammans med verksamhetschefen. 
Följande områden har definiterats och också skapats mål och 
strategier för: 
 
ü Banor och Träningsområden 
ü Range och övningsområden 
ü Idrott och tävling 
ü Hotell, konferens och restaurang 
ü Pro och utbildning 
ü Shop 
ü Medlems-och företagsaktiviteter 
ü Information och digitalisering 
 
 
Under hösten/vintern 2018/19 har verksamhetsplanen 
reviderats inom samtliga verksamhetsområden. Styrelsen har 
också fastslagit att ett större arbete och omtag gällande 
verksamhetsplanen kommer genomföras under 2019. 

.  



 

 
 

 
 
Banor och Träningsområden 
Att förvalta och utveckla våra banor och övningsområden är 
ett av klubbens huvudmål. Detta för att både på kort och lång 
sikt, vara en attraktiv golfanläggning för medlemmar och 
gäster. För 2019 och framåt planeras följande aktiviteter och 
strategier: 
 
• Jämnare och bättre kvalitet på greenytorna  
• Mer attraktivt range/träningsområde, (ny chippinggreen) 

målområden på driving range på både Landeryd och 
Vårdsberg 

• Utökad skötsel av fairway genom dressning och 
vertikalskärning för utökad spelbarhet. 

• Optimera personal, maskiner och utrustning både 
ekonomiskt och miljömässigt samt utbilda befintlig 
personal 

• Strategiskt tänk gällande ruffarnas utformning och 
klippning så att det underlättar och snabbar upp spelet. På 
Södra banan klipps tjockruffen ner helt på strategiska 
områden. 

• Behovsanpassning av personalstyrkan till säsong och 
byggprojekt. 

• Asfaltera gångvägar på samtliga banor 
• Under 2018 sätta en plan för bunkrarnas urformning 

framöver på Norra och Vesterby. 
• Följa upp och revidera de uppgjorda 5 årsplanerna 

Följa upp och revidera de uppgjorda 5-årsplanerna.



 

 
 

 

Mål  

• Tre banor topp 5 i Östergötland 2022 
• Tre banor bland de 50 bästa i Sverige samt en bana topp 25 

2022. 
• Ha en bana (Vårdsberg) öppen så länge det inte är frost 
• GEO-miljöcertifiering till 2020 
• Fler underhållna områden i utkanten av spelfälten skall ge 

snabbare spel 
• Minst 2 toaletter till placerade på i första hand Norra och 

Vesterby 
• Alternativa tee längre fram (alternativa röda tee ej 

hektometersystemet) på Norra banan (2019) 
• Minst två banor ska vara klara med ovanstående 

förutsättningar 2022. 

 

  



 

 
 

 

Idrott och Tävling 
Den idrottsliga delen på Landeryd består av enskilda 
medlemmar som representerar klubben i idrottssammanhang 
likväl som i klubblag. Återväxten med nya och yngre 
medlemmar är ett måste för att behålla och vidareutveckla 
idrottsliga framgångar, dessutom är detta en framgångsfaktor 
för att stärka vårt varumärke och vår klubb. Det är därför 
viktigt att under 2019 fokusera på följande områden. 

 
• Sprida vårt varumärke via gott uppförande och bra 

golfspelare. 
• Junior- och Elitkommittén ska skapa intäkter för att 

förstärka insatserna till sportslig utveckling. 
• Aktiviteter och koncept för att attrahera nya 

medlemmar och behålla befintliga medlemmar. 
• Utveckla den befintliga verksamhetsplanen för Junior- 

och Elitkommittén. 
• En satsning på att öka antalet golfande flickor. 

 

  



 

 
 

 
 
 
Mål 

• Vårt seniorherrlag ska spela i Elitserien/SM och 
placera sig topp 3 (2019). 

• Vårt seniordamlag ska komma bland de lag som också 
har rätt att spela Elitserien/SM under 2020. 

• Vara bland de 2 främsta i junior-SM (2019). 
• Rankade bland de 5 bästa klubbarna på juniorsidan 

enligt SGF:s ranking (2019).  
• Vara topp 3 på ovanstående ranking 2020 
• Antal juniorer i träning ska minst vara 200 st (2019) 

med bibehållen kvalitet på träningarna.   
• Arrangera en stor juniortävling nivå riktad mot 

juniorer (2020) 
  



 

 
 

 

Restaurang 
Med en restaurang i geografiskt utmanande område som inte 
direkt inbjuder till spontana lunch- och middagskunder, krävs 
en strikt planering av resurser och kostnader för att det skall 
vara en för klubben totalt lönsam verksamhet. 
Marknadsföring via olika kanaler är av yttersta vikt för att 
skapa rätt förutsättningar till beläggning i restaurangen. Fokus 
under 2019 och framåt kommer att ligga på: 
 

• Fortsätta utveckla ett gott rykte via gott 
kundbemötande och bra kvalité. 

• Kostnadsuppföljning med tydliga rutiner (checklistor) 
varje månad. 

• Säkerställa kvalitén vid anställningar av säsongs-
personal samt skapa förutsättningar för en arbetsmiljö 
som präglas av trivsel, engagemang och nöjdsamhet. 

 

 

  



 

 
 

 
 
 
Mål 

• Ha minst 30 st. cateringbeställningar för mer än 10 
personer under 2019. 

• Öka omsättningen med 7 % jämfört med 2018 års 
utfall och leverera ett positivt ekonomiskt resultat 
enligt budget. 

• Ha ett snittutfall under april – september (2019) på 75 
lunch under perioden. 

 

  



 

 
 

 

Hotell 
På anläggningen i Vesterby driver klubben sedan ett antal år 
hotellverksamhet med stora variationer i utnyttjande under 
veckans alla dagar samt under lågsäsong. Här finns behov av 
ytterligare insatser för att få denna verksamhet bättre nyttjad. 
Under 2019 har också 10 st dubbelrum blivit klara vid 
Landeryd och kortsiktigt ses behov av: 

• Hitta nya kunder/partners som gynnar både hotell och 
konferens. 

• Hitta de som har behov av boende kortsiktigt under 
vår lågsäsong. 

• Följa den plan som är upprättad för underhållsbehov 
(Vesterby) 

• Skapa efterfrågan för ökad beläggning vardagar och 
helger året om. 

• Jobba mer aktivt med att synas utanför Linköping och 
skapa rätt marknadsföring. 

• Höja och kvalitetssäkra hotellrummen samt utemiljön 
(Vesterby) 

 

  



 

 
 

 
 
 
Mål 

• Öka omsättningen under lågsäsongen (oktober till 
april) med minst 10%, jämfört med säsongen 
2017/2018.  (2019) 

• Skapa fler rum med högre standard på Vesterby 
(2020). 

• En snittbeläggning av 3 uthyrda rum per vecka under 
året på hotellrummen vid Landeryd 

 

  

2018/2019. (2020)



 

 
 

 

Konferens 
Tillsammans med hotellverksamheten på Vesterby och till viss 
del även i lokaler på Landeryd, bedrivs konferensverksamhet i 
lokaler som har skiftande kvalité. I likhet med hotell-
verksamheten är nyttjandegraden varierande och totalt sett 
relativt låg fortsatt. Följande ses därför som kortsiktiga viktiga 
områden att fokusera på: 

• Ligga i framkant med teknik/kommunikation. 
• Utveckla utvärderingsenkäter och fortsatt 

genomförande av gästenkäter. 
• Aktivt bearbeta marknaden med vår produkt. 
• Kunna vara ett naturligt val som konferens-

anläggning för styrelse och ledningsgrupper. 
• Kvalitetssäkra konferensprodukten och skapa andra 

mervärden än som förväntats. 
• Knyta konferensbokningsbolag till sig. 

 
 

Mål 
 

• Totalt 200 konferenser under 2019. 
• Minst 5 nya samarbetsavtal som vardera genererar 

minst 4 konferenstillfällen per år med boende 2019/20. 
 

 



 

 
 

 
Information och digitalisering 
 
En viktig del i klubbens verksamhet, med tanke på att vi är 
medlemsägt, är öppenhet och transparant information. En 
målsättning för ledningen är att ge rätt information vid rätt 
tillfälle via de olika kommunikationskanaler som vi använder 
oss av, framför allt hemsida och nyhetsbrev. Vi ser nu också 
en snabb utveckling inom all digitalisering vilket gör att vi 
måste hänga med i denna utveckling. Vi kommer inom dessa 
nämnda områden fokusera på följande delar 2019 och framåt: 
 

• Utveckla vår hemsida och göra den ännu mer 
användarvänlig och intressant 

• Skapa ett bättre verktyg som säkerställer leverans av 
våra nyhetsbrev. 

• Ha en dialog med våra medlemmar om hur de önskar 
få olika typer av information 

• Se över möjligheter som innebär att vi kan skapa 
värden för våra medlemmar inom ramen för 
digitalisering 

• Ha en nära kontakt med SGF och ta del av deras 
utvecklingsarbete gällande digitalisering 

 
Mål 
 

• Utarbeta en digitaliseringsstrategi (2019) 



 

 
 

• Vara ledande inom detta område i Golfsverige 
(2022) 

 
 

  



 

 
 

 

Shop 
I vår shop på Landeryd, som är ansluten till Golfstore, 
bedriver vi i egen regi försäljning av golfutrustning, tillbehör 
och kläder, samt till viss del även i receptionen på Vesterby 
och Vårdsberg. Shopen på Landeryd och receptionen på 
Vesterby fungerar även som stöd till caddymaster för att ta 
emot gäster och boka speltider samt lektioner. För 2019 och 
framåt fokuseras det på följande: 

• Hög servicenivå till medlemmar och gäster. 
• Ha väl genomarbetade rutiner  
• Sälja och ha rätt produkter vid shopen i Vesterby och 

Vårdsberg. 
• Custom Fitting. 
• Ökad effektivitet. 

 

Mål 

• Vi ska öka omsättningen per medlem med 100 kr 
jämfört med 2019 med bibehållen bruttomarginal. 

• Vi ska vid årsskiftet 2019/2020 ha lägre än 25 % av 
omsättningen i lagervärde.  

• Vara våra medlemmars förstaval vid inköp av 
golfprodukter (2020) 
 
 



 

 
 

Utbildning/Proverksamhet 
En stor golfklubb som Landeryd är väl rustad med möjligheter 
till personliga lektioner/utbildning, eller undervisning i grupp, 
med någon av klubbens pro för att vidareutveckla spelet eller 
komma tillrätta med problem i svingen. Dessutom finns en väl 
utrustad studio för djupare analyser där man både kan video-
filmas och i detalj få information om svingen. För utbildnings-
verksamheten har följande verksamhetsplan genomarbetats. 

• Satsning på att generera nya medlemmar. 
• Träningar med fokus på friskvård. 
• 50/50 när det gäller utbildningar och aktiviteter 

fördelat på grupperingar med kvinnor, ensamspelare, 
nya golfare etc. 

• Ungdomsledare skall ha dokumenterad utbildning. 
• Regelutbildning skall genomföras för kommittéer och 

medlemmar. 
• Riktade aktiviteter till de som inte är så aktiva i sitt 

golfande 
 

Mål 

• Genomföra 150 Custom Fitting lektioner (2019) 
• Utveckla Golfhallen 2019/2020 
• Öka antalet medlemsträningar med 10%  

 



 

 
 

Medlems- och företagsaktiviteter 
En viktig del för klubben är att utveckla ett positivt samarbete 
med företagen i vårt upptagningsområde och erbjuda värden 
och nytta för de samma så att vi kan generera intäkter till 
klubben. Dett säkerställer att vi kan hålla en prisvärd avgift till 
våtra medlemmar. Förutom aktiviteter för företag så är 
målsättningen också att medlemmarna på klubben ska 
erbjudas tillfällen under året där klubben skapat värden och 
attraktivitet för medlemskapet via olika aktiviteter. 
Följande strategier och målsätningar gäller framöver 

 
 

• Utveckla marknads- och strategiplanen för event samt 
produktutveckla. 

• Event skall finnas med som tydligt koncept i klubbens 
utbud. 

• Ordentlig kostnads- och intäktskalkyl på varje event 
samt efterkalkyl. 
 

Mål 

• Skapa bättre bruttomarginal på våra event. 
• Öka antalet företagsgolfer med minst 3 st jämfört med 

2018 (2019) 
• Anordna minst 3 medlemsspecifika aktiviteter under 

året 
 

 



 

 
 

 
 

Organisation 

Styrelse 

Ordförande: 
Jan Germundsson       jan.germundsson@saabgroup.com              
 
Styrelseledamöter: 
Agneta Marcusson      agneta.marcusson@gmail.com 
Per Hagegård              per@hagegardutveckling.se 
Magnus Nystrand       magnus@mklrestauranger.se 
Emma Holmström      e.holmstrom@hotmail.se 
Henrik Arkelskog       henrik.arkelskog@skandiamaklarna.se 
Joakim Kärnborg         joakim@karnborg.se 
 
Adjungerad: 
Björn Sturehed            bjorn.sturehed@landerydsgolf.se 
 
Revisorer: 
Tobias Pettersson/ PWC 
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Landeryds Golfklubbs värdeord 

• Öppenhet 
§ Välkomnande 
§ Öppenhet mot personal och medlemmar 
§ Information 

• Engagemang 
§ Göra det lilla extra 
§ Överträffa kundens förväntningar 
§ Medlem och gäst i fokus 

• Professionell 
§ Kvalité 
§ Affärsmannaskap 
§ Kundnytta 
§ Kvalitetssäkra 
§ Hög branschkunskap 
§ Administrativ effektivitet 

• Proaktivitet/Nytänkande 
§ Ligga i framkant 
§ Innovativ 
§ Målinriktad 
§ Tänka i nya banor 
§ Drivande 


