
Frågor och svar angående förslaget att bygga en Footgolf bana på Gärdeby. 

Hur har informationen angående footgolf genomförts? 

Höstmöte 2016, Årsmöte 2017, mailutskick till alla medlemmar och nu via hemsidan via frågor och svar samt ett 

kommande extramöte.  
 

Har det gjorts en konsekvensanalys? 

Ja, den presenterades på årsmötet med en ekonomisk kalkyl. 

 

Vad är det för ny information som kommer att presenteras på extramötet? 

Grunden för hela iden är att skapa en stabilare grund i föreningen genom att utöka intäkterna.  På extramötet tas 

samma information upp som tidigare och förhoppningsvis har dessa frågor och svar förtydligat ytterligare. 

Om det skulle bli röstning. Hur går det till? 

Enligt stadgarna fattas beslut med bifallsrop (acklamation), eller om så begärs omröstning. Omröstning sker öppet. 

Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. 

 

Vilka får rösta? 

Rösträtt på mötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben (d.v.s. betalat sin 

medlemsavgift för 2017) och under mötesåret fyller lägst 15 år. 

De som enbart är årskortsinnehavare på fotbollsgolfsbanan är inte medlemmar i golfklubben och har därmed inte 

rösträtt på mötet. 

Är det vår vilja att bygga denna bana eller golfförbundets? 

Det är helt och hållet vår ide att bygga denna bana, men golfförbundet har lovat oss att hjälpa till med ekonomiska och 

andra bidrag för att bygga denna.  



Är huvudskälet för denna satsning att få arrangera EM/VM  

Nej, vi har möjlighet att arrangera både EM och VM på vår nuvarande bana som tidigare, även om chansen att få ett 

sådant arrangemang borde öka om vi har två banor.  Den stora fördelen vid ett arrangemang av t ex EM/VM är att vi 

då skulle kunna få in mer intäkter genom att fler spelare kan vara med om vi skulle genomföra det på 2 banor 

samtidigt. Uppskattningsvis kan vi med två banor ta emot ca 100 spelare (250 mot 150) mer än med en bana och då 

en del åker hit med familjer skulle det motsvara potentiellt ca 120-130st som kommer och skall äta, bo och sova i 

kommunen denna helg. Vid arrangemang av t ex ett VM får arrangören €70 per deltagare (ca 670 kr). Vid ett 

deltagande med ytterligare 100 deltagare skulle det innebära en möjlig ökad intäkt på 67 000kr på en enda tävling. 

Vem är kunden som vill komma hit och spela Footgolf? 

Det är förmodligen främst etablerade footgolfspelare samt sådana som vill börja eller prova på att spela footgolf. När 

vi byggde fotbollsgolfbanan så fanns inte de etablerade footgolfspelarna och idag vet alla att det finns många 

intresserade som spelar så det går inte att i förväg säga vem som är kunden i detta fall. 

Vad menas med en äventyrsgolfbana? 

Det är en korthålsbana för golf, inte footgolf med 3 golfhål som behöver byggas för att få bidraget från golfförbundet 

till bygget av footgolfbanan. Golfhålen har en längd mellan ca: 30-50meter och istället för att hål så räcker det om 

bollen hamnar innanför en ring(typ en rockring) med en diameter på strax under en meter. denna bana kan spelas 

med golfbollar, tennisbollar och innebandybollar. Vi har redan haft sådana här banor i många år och som vi spelat 

med ungdomarna. Vi har kallat dessa banor för djungelgolfbanor. Den är en väldigt liten kostnad att bygga och står 

med i kalkylen då den krävs för att få bidrag. Den är främst inriktad mot ungdomar, men även andra kan ju såklart 

spela på en sådan här bana. 

Kan det stämma att vi har räknat med ökade intäkter genom fler greenfeegäster på golfbanan om vi bygger en 

footgolfbana? 

Ja, genom den marknadsföring av hela vår anläggning som vi får genom bygget av footgolfbana så räknar vi med 

ökade intäkter även på golfbanan. 

Tappar vi golfmedlemmar genom att bygga en fotgolfbana? 

Vi har i vår kalkyl inte räknat med att tappa några medlemmar totalt på golfen då den faktiska negativa effekten för 

golfspelarna är så pass liten. Några footgolfspelare började förra året spela golf som troligen inte hade gjort det 

annars. Men de har spelat footgolf och blivit nyfiken på hur det skulle vara att prova på vanlig golf och därigenom 

börjat spela golf också. 



Hur blir spelande golfmedlemmar drabbade? 

Nackdel: 

Öppet för spel endast fredag kväll efter klockan 17:00.  Under denna tid är inget golfspel möjligt på hål 1,2 & 9, men 

att det går att spela golf på hål 3-8 även efter denna tid. Vi kommer dock att se till att golfare som gåt ut före klockan 

17 har möjlighet att spela färdigt även hål 9. 

Fördel: 

 Vi behöver pengar till investeringar (främst maskinparken) och kan behålla vår låga spelrättsavgift som kanske idag 

är Sveriges billigaste. Ett ungefärligt räkneexempel visar att om vi inte hade byggt fotbollsgolfbanan så hade 

spelrättsavgiften legat på ca: 5800kr/år för att kunna budgetera samma utgifter som vi har idag.  

Varför vill vi bygga en footgolfbana? 

För att fortsätta utveckla klubben genom att få in mer pengar. Det vore kanske enklare att höja medlemsavgiften med 

1000-2000kr/ år för att få in pengar, men då kanske många väljer att bli medlemmar på andra banor då kostnaden 

börjar närma sig vad det kostar att vara med i en golfbana med 18 hål. Det finns många idéer om hur vi kan utveckla 

golfbanan och därför känns det bäst att prioritera de idéer som ger investerade pengarna tillbaka snabbast + för att 

sedan ge vinst. Detta har många namn, men de vanligaste utrycken är ROI, Return Of Investment eller pay off tid). De 

investeringar som behöver göras på golfbanan är tyvärr sådana som innebär stora kostnader utan att vi får några som 

helst pengar tillbaka på något sätt. Om vi inte hittar lösningar som ger oss högre inkomster i framtiden så finns det 

endast två alternativ och det är att höja avgifterna rejält eller minska in på banskötsel och därigenom sänka kvalitén 

på golfbanan. Detta säkrar också att vi i framöver kan ha de låga avgifter vi har idag. 

Är det någon som kan och orkar hantera de som kommer på fredagar och skall spela footgolf? 

Eldsjälarna från fotbollsgolfen har anmält sig frivilligt att hjälpa till med detta. 

Vad händer om vi går vidare med footgolfprojektet och det visar sig att inga kommer för att spela på 

fredagarna eller medlemmarna anser att det inte blev vad som utlovats? 

Planen är att om projektet genomförs med footgolfspel på fredagkvällar detta år ut för att sedan göra en utvärdering 

och se om det även framöver ska fortsätta på samma vis eller i annan omfattning. Om det skulle visa sig att det inte 

kommer några för att spela på fredagarna eller att det visar sig att våra medlemmar anser att påverkan på den dagliga 

golfen blir för stor finns alltid möjligheten att upphöra med detta. Hålen kan täckas med ett lock med konstgräs, De 

skulle då ändå vid enstaka tillfällen kunna användas för att t ex anordna en tävling. Detta även om det inte skulle 

märkas mer än genom runda konstgräscirklar på platser som i princip aldrig är i spel under övrig tid och därmed inte 

borde störa golfspelarna något. 

 


