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N yheter  från Högbo G olfk lubb

Högbo GK
mars 2023

Tisdagen den 28:e mars hölls årets vårmöte på Folkets Hus. 
Mötet lockade 36 medlemmar och på agendan stod vårt bokslut 
för 2022 samt information från våra nya restauratörer, PQ 
Högbo samt en dragning om vad som sker med anledningen av 
Masterplanen för vår bana.

När vi tittar på verksamhetsåret 2022 får vi komma ihåg att det 
blev nya förutsättningar då vår tränare Mikael Söderlund valde att 
sluta och efter många turer hamnade vi i en sits där shop/range/
träning sköttes på entreprenad av PQ Gävle som numer sköter två 
golfklubbar. PQ Högbo och PQ Gävle 

När vi summerade 2022 ekonomiskt så gjorde vi ett resultat på 
-359tkr. Vi tappade ca. 80 medlemmar från 2021 och är idag tillbaka 
på en nivå som ligger något över vad vi hade innan pandemin. 
Greenfeeintäkter blev lägre än budgeterat där framförallt hösten blev 
sämre än normalt, vilket även speglades i hela golf Sverige. 
Kostnadsökningar beroende på omvärldsläget medförde ökade 
kostnader för drivmedel, gödning/växtskydd och framför allt 
elkostnader. Klubben hade ett bundet avtal som gick ut den sista 
februari 2022 (32 öre+moms per kWh) där resterande år pendlat 
mellan 1,50-3kr per kWh. Vi lyckades spara 30 000 kWh under hösten 
genom olika årgärder främst genom nedstängning av klubbhuset. 
Vårt inköp av ny ruffklippare sparade drygt 1000 liter diesel. 
På plussidan hamnade våra sponsor-/företagsgolfintäkter som blev 
all time high för klubben och personalkostnader blev lite lägre än 
budget.

VÅRMÖTET 2023
Utveckling stora poster 
 
Elkostnad

2021  2022
 
385tkr  670tkr

Drivmedel
 
2021  2022 

250tkr  400tkr 
 
Gödning/växtskydd
 
2021  2022 

395tkr  485tkr
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Balansräkning per 2022-12-31
20222021Skulder (tkr)20222021Tillgångar (tkr)

3 5193 878Eget Kapital6 2225 540Anläggningstillgångar

4 5184 640Medlemslån206193Kortfristiga fordringar

659792Banklån3 2844 655Likvida medel

1 0981 355Kortfristig skuld81277Lager

9 79410 6559 79410 655

Investeringar 2022
UtfallBudget

294 000300 000Greenvält XL

154 000160 000Spiker+borste

101 000150 000Toalett i markplan

150 000200 000Tävlingsexpedition

431 000------------Ny ruffklippare

401 000340 000Tees 9-hålsbanan

-----------350 000Tak över utslagsplatser range

68 000Utemöbler restaurang del

1 599 0001 500 000
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Masterplan

Alla som deltar på någon av städdagarna kommer att bli inbjudna att spela en lagtävling söndag 
28:e maj.  Vi kommer att bjuda på lunch och prisbord som tack till alla som deltar på städdagar. 
För att kunna planera arbeten på bästa sätt vill vi ha en föranmälan via minGolf där du kan välja 
vilken dag du vill hjälpa till på. Du hittar städdagarna i tävlingsprogrammet.

Välkomna!

Vi behöver hjälp efter vinterns stora trädfällningar efter banan. Därför blir det städdagar 
den 15:e och 22:a april mellan 9-13, (reservdag den 29:e april).

Städdagar 2023

Gustaf Sjögren från anläggningskommittén och Mattias 
Norling, banchef berättade om Masterplanen och var 
vi står. Vi vill att vår bana skall anpassas för så många 
golfspelare som möjligt varför vi har tagit hjälp av 
golfkonsult Magnus Sunesson. 
Om vi försöker sammanfatta i korta drag så har vi med 
hjälp av Högbo Bruk under vintern tagit ner mycket 
träd för att dels öka ljusinsläpp vilket ger starkare 
gräs men också för att skapa kontraster och ett nytt 
utseende rent estetiskt. På några ställen för att skapa 
bättre “spelkorridorer” då det blir för svårt och skapar 
irritation istället för glädje för väldigt många.
Vi har tagit ner träd efter ån på hål 8 och 9 på 18-håls-
banan där ån blir mer i spel.
Det som kommer härnäst är att förändra klipplinjer på 
banan. Vi gör banan mer utmanande för duktiga golf-
spelare utan att göra den svårare för golfspelare med 
lite högre handicap. 
Vi kommer även att sluta klippa vissa ytor som inte 
är i spel vilket kommer att ge oss en besparing i 
skötseltimmar och drivmedel och ramar in hålen mer 
tydligt. Besparing i klipptid kommer att frigöra tid till 
att arbeta med finish på banan.

Kännetecken på Högbo som ska skapa ett nytt 
utseende och en ny känsla: 
-Stenar och berg i dagen
-Fria vyer över Jädraån med ån i spel så mycket 
som möjligt
-Tall, Gran och En
-Genomtänkta klipplinjer för definition och 
variation
-Variation i mikromiljöer
-Mer renodlad tallskog, där det passar in
-Starka färgkontraster för tydligare djup-perspektiv 
och spelfältsavgränsning

Klipplinjer
Ovan ett exempel från vår Masterplan på hål 1 där de 
svarta linjerna kommer att vara ny klippning av fairway. 
Runt green kommer det att utökas med mer klippnng av 
foregreen.
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Vår restaurang och kiosk kommer i år att drivas 
av Fersan Mehmeti & Fahrudin Beicirovic. Fersan 
är den som kommer att vara på plats och han har 
erfarenhet av 26 år i branschen där han bland 
annat drivit golfrestaurangen på Sollefteå GK i två 
år. Fahrudin har tidigare erfarenhet av restaurang-
branschen men har idag ett jobb på Sandvik.

Man berättar att det kommer att vara lunchbuffé 
med 4 alternativ, kött, fisk, pasta och vegetariskt. 
Till buffén ingår ett stort salladsbord med massor 
av grönt, röror, nybakat bröd, måltidsdryck och 
kaffe, te&kaka. Lunchbuffé serveras dagligen 11-
14. Lunchhäften kommer att finnas som tidigare.

Utöver lunchmeny kommer det att finnas en à la 
carte meny. 

Det kommer att finnas kylda och 
frysta matlådor att köpa dagligen. 

Ambitionen är att hålla kiosken 
öppen så mycket det går antingen bemannad 
eller obemannad under säsongen.

På gång är också en ny hemsida, instagram och 
facebook konton. En utförlig presentation av res-
taurangen och färdiga  menyer med mera kommer 
inom kort. 

“Save the date”
Det blir premiär med erbjudande till er 
medlemmar den 27-29 april.

Nya Högbo Golfkrog

Årets Golfkurser
Säsongen börjar närma sig och PQ Högbo låter meddela att man står redo att hjälpa till med svingen i 
säsongstarten. Likt förra året kommer det att bli medlemsträningar i grupper. På måndagar tränar 60+ där 4 
tider finns att välja på. På torsdagar blir det 3 grupper, en för damer, en för hcp 0-18 och en för hcp 19-54. 
För våra juniorer blir det juniorläger vecka 25.
Mer information och anmälan till träningarna finns på PQ Högbos hemsida https://pqhogbo.se/ från 
måndag 3:e april kl. 10.
PQ Högbo står även redo med årets nyheter på klubbsidan där allt finns att testa i vår studio där du kan 
göra en custom fitting, ring 026-21 50 04 för att boka tid.

Nybörjarkurs
Känner du någon som vill börja spela golf? 
Hjälp oss att sprida budskapet att det blir 
nybörjarkurser med start den 6:e maj. 
Anmälan och information finns även här på 
PQ Högbos hemsida från och med den 3:e 
april och vill du veta mer så ringer du 
026-21 50 04.


