
Rekordår för golfen i länet – här 

är alla siffror 

GOLF 

Golfsäsongen är så gott som över och länets klubbar kan summera en säsong 

utöver det vanliga. 

Anders Svensson är klubbchef för Vreta Kloster, en av de klubbar som sticker ut allra 

mest i statistiken. Om ni tittar i faktarutan ser ni bland annat att det spelats drygt 

13000 (!) fler rundor på anläggningen. 

– Vi tyckte att vi var ganska fullbelagda tidigare när vi låg runt 26000 varv per år, men 

tydligen har folk hittat nya sätt att komma ut på banan. Det har varit dagar med fint 

väder när det varit helt knökfullt här ute och det har spelats betydligt fler fyrbollar än 

tidigare. 

Det som i mars såg ut att bli en tuff säsong för golfen blev precis tvärtom. 

– Då var det absolut några sömnlösa nätter när vi inte visste om vi överhuvudtaget 

skulle få öppna. Men ganska snart insåg alla att golf är en motionsform där det går 

utmärkt att hålla social distans men ändå utöva sporten i princip på samma sätt som 

tidigare. 

Det ekonomiska resultatet för klubben kommer bli positivt enligt Anders Svensson. 

– Själva golfdelen har gått mycket bra, men vi har andra delar i vår verksamhet som 

backat jämfört med andra år. Som catering och stuguthyrningen. Men på sista raden i 

bokslutet kommer vi få en bra siffra och medel för att fortsätta investera i vår 

anläggning. 

Jonas Abrahamsson är vd för Finspångs GK, en klubb som också visar upp otroliga 

siffror den här säsongen. I år har det spelats drygt 8000 (!) fler rundor på banan. 

– Det har varit en fantastisk säsong på många sätt. En säsong som inneburit en del 

svårigheter, bland annat när det gäller att kunna sköta banan på ett bra sätt. Vi har 

klarat ut det, men det har varit tufft för all personal. Det är baksidan av ett sånt här 

uppsving. Det positiva är att fler hittat till oss, att fler spelat sina rundor hos oss och 

att fler blivit medlemmar, överväger givetvis. 

Finspång har också en 9-hålsbana med pay and play för nybörjare där antalet rundor 

mer än fördubblats, från drygt 4000 till 8510. Nu kämpar klubben för att få behålla 

marken där banan ligger, då kommunen planerar att eventuellt bygga industri och 

handel. 



– Med såna här siffror i ryggen blir givetvis vårt förhandlingsläge bättre. Det här visar 

att Finspångsborna verkligen vill ha en golfbana att åka ut till. Vi har goda 

förhoppningar om att hitta en lösning tillsammans med kommunen. 

Jonas Abrahamsson säger att årets resultat pekar mot ett överskott på ungefär en 

halv miljon. 

– Vi har ett stort uppdämt behov av renoveringar, både på banan och av våra 

byggnader. 

Peter Calén 

Peter.Calen@ostmedia.se 
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Östgötagolfen i siffror 

FINSPÅNGS GK 

Medlemmar: 1 027 +61 Spelade rundor: 20 495 +8 166 Greenfee: 6 743 +2 521 

LINKÖPINGS GK 

Medlemmar: 1 554 +58 Spelade rundor: 29 664 +9 070 Greenfee: 7 356 +1 764 

MAURITZBERG 

Medlemmar: 598 -49 Spelade rundor: 15 451 +5 030 Greenfee: 9 446 +2 571 

MJÖLBY GK 

Medlemmar: 1 322 +104 Spelade rundor: 36 433 +8 580 Greenfee: 10 640 +1 323 

MOTALA GK 

Medlemmar: 1 321 +69 Spelade rundor: 44 000 +5 400 

Greenfee: 4 200 + 1 200 

VADSTENA GK 

Medlemmar: 873 +111 Spelade rundor: 31 340 +9 150 Greenfee: 7 530 +2 220 

VRETA KLOSTER GK 

Medlemmar: 1 711 +290 Spelade rundor: 39 000 +13 493 Greenfee: 9 800 +2 554 

LANDERYDS GOLFKLUBB (TRE BANOR) 

Medlemmar: 4 022 +275 Spelade rundor: 107 113 +32 569 Greenfee: 18 208 +4 

803 

NORRKÖPING/SÖDERKÖPING 

Medlemmar: 7 252 +82 Spelade rundor: 85 595 +30 008 Greenfee: 12 334 +3 756 

OMBERGS GOLF 

Medlemmar: 269 -10 Spelade rundor: 31 200 +700 Greenfee: 25 650 +350 

VÅRDSBERG 

Medlemmar: 555 +6 Spelade rundor: 29 437 +12 380 Greenfee: 7 282 +3 605 

Fotnot: Siffrorna vi jämför med är från 2019. Bråvikens GK, Ingelsta GK, Kinda GK, 

Waldemarsvik GK, Åtvidabergs GK och Östad Golf har inte svarat på vår enkät och 

redovisat några siffror. Flemminge GK använder sig inte av golfens system på samma 

sätt och har inga uppgifter. Bryttsäter finns inte med i statistiken då det i första hand 

är en klubb med distansmedlemskap. 
 


