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Headpro är Peter Hansson med 

huvudansvar för shop, drivingrange och 

instruktion.

Assistenter är Sandra Westerdahl, Erik 

Forsell och Thomas Ekholm.

Shopansvarig är Kia Hansson.



13

Restaurang Lundsjön gör sitt andra år 

på Saltsjöbadens Golfklubb under 

ledning av Micael Eriksson och Lars 

Malm.
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Ekonomikrets i Roslagen AB svarar för 

klubbens ekonomihantering.

Lena Candinger kommer, tillsammans med 

klubbchef och extrapersonal, att vara ansvarig 

för medlems-, gäst- och sponsorservice samt 

arbeta i receptionen.

Receptionen kommer att bemannas av Lena 

tillsammans med extrapersonal. 
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På banan har Dale huvudansvaret och tar 

tillsammans med Lelle och Johansson hand 

om helheten.

Under säsongen kompletterar vi med vår 

duktiga säsongspersonal som kommer tillbaka 

även kommande säsong.
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Styrelsen har uppdragit åt Bankommitten att ta fram en plan för 

utveckling av både 9 håls- och 18 håls banan. 

Bankommitten har, tillsammans med banarkitekten Caspar Bay 

Grauballe, tagit fram en långsiktig utvecklingsplan för detta 

ändamål.

Syftet med utvecklingsplanen är att förbättra banorna genom att 

lösa skötsel-, säkerhets- och spelstrategiska frågor och samtidigt 

skapa en identitet i anläggningen som sticker ut bland svenska 

golfbanor. 
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Visionen är att skapa en bana som har designdetaljer inspirerade av 

klassiska hedbanor i Storbritannien såsom Sunningdale, Swinley

Forest och The Berkshire. En golfupplevelse  av hög kvalitet med 

högsta kvalitet på spelytor samt en inspirerande design för att 

entusiasmera spelarna.

Målbilden är att båda banorna skall nå dessa nivåer senast i 

samband med klubbens 100-årsjubileum år 2029.
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Bankommittén och banpersonalen kommer att ha följande fokus för 

arbetet med banorna de närmaste åren.

• Förbättring av tees

• Förbättring av fairways

• Renoveringar och byggnationer enligt utvecklingsplanen (under 

2017 påbörjas arbete med ett antal bunkrar och greenområden)

• Hög kvalitet och finish (betalningsvilja)

• Ökad säkerhet

Den unika potentialen i Saltsjöbadens båda golfbanor ska förädlas 

och utvecklas vidare.
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