
 

 

Verksamhetsberättelse Mora Golfklubb 20201101-20211031 

På årsmötet 20210121 som hölls digitalt valdes styrelse, suppleanter och revisorer enligt följande. 

Ordförande Håkan Dahlman- Ledamöter Tord Svensson, Bengt Hedenmark, Anna Lena Karlsson slutade 

20210716, Märit Lisell Gullberg, Hans Olsson, Irene Bäck Goth och Anders Karlsson,Kerstin Segerström 

valdes som suppleanter. Revisor Patrik Gilljam med Hans Arnesson som suppleant. 

Styrelsearbetet 

Under verksamhetsåret har klubben haft ett(1) konstituerande styrelsemöte och nio(9) ordinarie 

styrelsemöten. 

Corona 

Även under 2021 fanns pandemin kvar även om det blev lättnader uder juni månad. Golfspelandet har 

under säsongen varit helt fantastiskt inte bara på Mora GK utan hela Sverige. 

Ekonomi 

Styrelsen har lagt ett stort jobb på att bevaka kostnaderna och på intäktssidan är det ökningar på alla 

poster. Resultatet för året slutar på 68.233:- mot budgeterade 3 tusen kronor. 

Personal 

Klubben har under året haft 3 st. åretrunttjänst samt 6 st. säsongsanställda.  

Kommittèarbetet 

Det arbete som på ideell basis utförts i kommittèerna är ovärderligt för klubben, gäster och medlemmar. 

Medlemsutveckling 

Säsongen visar en ökning av antal medlemmar, vi är nu uppe på 920 medlemmar. 

Omsättningen av medlem och spelavgifter ökade med 160 tusen kronor. 

Många juniorer i träning så junior kommittèn har gjort ett bra jobb. 

 

 

 

Pro, utbildning, golfskolan och rangen 



Klubbens pro Erik Olsson har haft en stor ökning av lektioner med ett nytt bokningssystem 

som underlättar. Erik har gjort ett bra jobb är omtyckt av både medlemmar och gäster. Erik är nu 

färdigutbildad pro med tre års PGA utbildning bakom sig. 

Golfshopen 

Första året som klubben haft shopen i egen regi. Omsättning har varit helt fantastisk, bättre än väntat. 

Restaurangen 

Restaurangen fick under vintern en uppfräschning med ny färg på väggar och tak samt ny tapet på 

väggar. Peter Engstöm har drivit restaurangen med mycket god mat. Tyvärr kommer han inte att driva 

den vidare. 

Greenfee 

Banan har varit riktigt bra under hela säsongen. Trycket på spel har även i år varit mycket stort med ca 

5000 greenfee gäster. 

Anläggningen 

Säsongen 2021 har vi kunnat erbjuda en mycket bra bana. Vissa problem med  bevattningen av banan 

på grund av ett åsknedslag. 

Banarbetarna har gjort ett bra jobb. 

Klubben har under säsongen investerat i: 

Uppfräschning av restaurangen 

Målning och ny matta i studion 

En ny redskapsbärare med klippdäck och luftare 

Ombyggnation i kansliet för shopen 

Nya tee markeringar samt nya papperskorgar och bolltvättar 

En fontän i damm hål 16 

Börjat rätta till vägen till klubben, fortsättning följer 

 3 stycken nya ställplatser på campingen 

Golfcampingen 

Vår vackra uppställningsplats är mycket uppskattad. 3 st nya ställplatser med el blev klara till sommaren, 

sammanlagt 18 st finns tillgängliga. 



Samarbeten med andra klubbar 

Förutom Dalagreenfee har vi haft greenfee- samarbeten i olika omfattning med klubbarna i Gagnef, 

Furudals Bruk, Trysil, Sveg, Vallentuna samt Högbo Bruk. 

 

 

Golf Runt Siljan 

Siljansklubbarnas( Mora,Rättvik,Tällberg och Leksand) samarbete har fortsatt. KLubbarna har  det 

förmånliga avtalet att alla fullvärdiga medlemmar spelar för 150:- efter kl13.00. 

Tävlingsverksamheten 

Tävlingsverksamheten kom igång bra tack vare att lättnader för coronan kom i juni månad. Moraveckan 

fylldes även i år med massor av tävlande, det är en stor  inkomstbringande tävlingsvecka. 

Intern information 

Information till medlemmar har skett i huvudsak via mail, Facebook Och Instagram 

Extern information 

Gemensam kampanj tillsammans med klubbarna i Golf Runt Siljan. Reportage i Mora Tidning. Annonser 

med klubbarna som arrangerar Golf  Runt Siljan Tour. Ett antal riktade kampanjer på Facebook. 

Styrelsen tackar 

...alla de som under året på ett aktivt sätt deltagit i kommittêarbete och de som annat sätt ställer upp 

och verkar för att medlemmar och gäster skall trivas på klubben. 

 

Styrelsen 

 


