
Möjligheter och fördelar med extern entreprenad

Bandrift

Proffs på gröna sportytor





Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess 
som innebär att flera golfklubbar måste tänka nytt. 
Bandrift med hjälp av en extern leverantör möjliggör 
fokus på kärnprocesser, lägre kapitalbindning, ofta 
lägre kostnader och mindre personalstyrka.

Bandrift lämpar sig utmärkt för extern entreprenad 
eftersom det handlar om processer som bidrar 
starkt till golfklubbens framgång och ökar klubbens 
konkurrenskraft.

Extern bandrift ger klubben ökad trygghet eftersom 
kostnaderna är förutbestämda utifrån anläggningens 
storlek och golfklubbens ambition. I praktiken 
innebär det att kompetensfrågor, kapitalbindning 
i form av maskinpark samt ansvar för personal-, 
miljö-, säkerhets- och juridiska frågor helt eller delvis 
förflyttas till leverantören.

En extern partner som har skötsel av golfbanor som 
huvudsyssla, kan ta ett helhetsansvar och har ett 
heltäckande utbud förbättrar möjligheterna till ökad 
framgång.

Golfsverige i förändring kräver 
smarta lösningar för bandrift

• Kostnadseffektivt

• Kapitalisera tillgångar

• Utrymme att investera i bana och anläggning

• Fokus på intäkter, medlemsvård och att utveckla golfsporten

Fördelar med extern bandrift



Bekymmersfri bandrift
I tider av osäkerhet kan en erfaren leverantör av 
bandriften lyfta bort en hel del bekymmer från 
golfklubbarnas axlar, såväl när det gäller riktade 
insatser som övertagande av hela driften.

På GML Sport har vi över 20 års erfarenhet av 
professionell bandrift. Vi vet vad som krävs för att 
säkerställa bästa möjliga spelförhållanden. Genom 
att arbeta inom fastställda ekonomiska ramar, 
planerar och genomför vi den dagliga banskötseln.

Det ger golfklubben frihet att utveckla golfsporten och 
sin medlemsvård samt att få extra tid för andra frågor 
såsom t.ex. sponsring och framtida visioner.

Klubben gynnas dessutom ofta av sänkta kostnader 
och kan med gott samvete ställa högre krav på sin 
externa leverantör. Det kallar vi för bekymmersfri 
bandrift.

• Projektering, anläggning och skötsel av golfbanor kräver 
specialistkunskaper. Det kräver i sin tur att golfklubben 
kan rekrytera och behålla rätt utbildad personal. Detta är 
ofta lättare för en leverantör, som har möjlighet att uppnå 
skalfördelar med sin övriga verksamhet.

• Banskötsel kräver kapitalbindning i form av en maskinpark 
som inte sällan har en låg nyttjandegrad. Det kan undvikas 
om maskinerna istället ägs och underhålls av en leverantör. 

En åldrande maskinpark medför också minskade möjligheter 
till miljömässig utveckling och effektivisering av driften.

• Personal-, miljö-, säkerhets- och juridiskt ansvar är tunga 
faktorer som kan läggas över på en extern leverantör av 
bandriften. Om en anställd skadas eller en maskin havererar 
måste någon äga ansvaret. Äger golfklubben processen äger 
de också ansvaret. Är helhetsansvaret utlagt på en leverantör 
så tar leverantören detta.

Tunga skäl att lägga ut bandriften:



”Kostnadseffektivisera och 
fokusera på positiva processer 

som att utveckla golfsporten och 
förbättra medlemsvården.”



Varför välja GML Sport som 
samarbetspartner?

Golfbranschen har förändrats dramatiskt de senaste åren. 
Det går inte längre att bygga en golfbana och förvänta sig 
att kunderna står på kö för medlemskap. Idag är det hård 
konkurrens och tillfället har aldrig varit bättre för att ge erfarna 
och kunniga proffs förtroendet att sköta om er golfanläggning. 
Tillsammans med GML Sport kan ni lägga en nivå på driften 
som passar just er golfbana och budget. Ta bort oron för 
praktiska dagliga problem, slipp arbetsgivaransvaret och åtnjut 
synergin tillsammans med ett företag som har betydligt större 
resurser och bättre bemanning med agronomistöd.

Kommer vi att förlora kontrollen 
över banan? 

Inte med GML Sport. Vi ger er mer kontroll genom att ta 
bort osäkra bitar kring skötseln, ofta utanför er kontroll och 
expertis. Ni kan fokusera på det som är viktigast; att ta hand 
om era medlemmar, utveckla golfsporten och koncentrera er på 
intäktssidan. Vi tar ansvar för personal- och maskinkostnader, 
miljöfrågor och inköp av material.  

Vad händer med den personal vi 
har anställd idag?

Extern bandrift betyder inte att de anställda behöver bli 
förlorare. Hos oss arbetar flera Course Managers och Head 
Greenkeepers som kan vittna om fördelarna med att arbeta 
i en privat växande verksamhet. Här får de anställda ökade 
möjligheter till avancemang inom yrket, väsentligt större 
resurser och en engagerad arbetsgivare. Vid ett samarbete gör 
vi upp en övergångsplan som täcker de behov den anställde, 
uppdragsgivaren och GML Sport har. Varje person bedöms och 
erbjuds därefter eventuellt en ny anställning hos GML Sport.   
Ibland är det oundvikligt att några bedömer det bättre att 
sluta och söka annan anställning. Men många av landets 
banarbetare som tidigare varit negativa till outsourcing har blivit 
omvända genom bättre information och tydliga exempel på 
framgångar.

Vilken typ av personal använder 
GML Sport?

Vikten av kompetens kan inte nog poängteras. Vi har sedan 
många år upparbetade kontakter med ledande greenkeeper 
colleges i England, där flertalet av vår säsongspersonal 
rekryteras. Platschefer, mekaniker, bevattningstekniker 
och annan nyckelpersonal med mångårig erfarenhet är  
tillsvidareanställda inom företaget. Vårt jobb går ut på att 
se till att personalen levererar det golfklubben vill att de ska 
göra och det avtalet kräver. Genom att använda välutbildad, 
engagerad och kvalificerad personal bidrar GML Sport till en 
hög bankvalitet.

Hur sätter GML Sport priset för att 
sköta banan?

Det börjar med en klar förståelse för era krav och förhoppningar. 
Sedan bestämmer vi rätt resurser och sätter en prislapp för att 
genomföra era önskemål. Ingen golfanläggning är den andra lik, 
så vi måste bedöma varje anläggning för sig. Allt ifrån hur mycket 
personal till hur mycket gödning som behövs. 

Vad händer med de maskiner  
vi äger?

Det är upp till er. I de flesta fall stannar de frekvent använda 
maskinerna kvar i er ägo och vi hyr dem helt enkelt av er. I de 
fallen dokumenterar vi naturligtvis all service och underhåll. 
Ofta passar en kombination av era och våra maskiner bättre. 
Vi kan eventuellt också avyttra era maskiner för att helt stå för 
all maskinförsörjning. Genom vår unika hyresverksamhet får ni 
tillgång till ett mycket stort antal specialmaskiner.

Hur kan vi veta att GML Sport är 
rätt för oss?

Kontakta oss för att undersöka möjligheterna, det är enda 
sättet att ta reda på om det fungerar för er. Vi kan marknaden 
och förstår att vårt upplägg omöjligt kan passa alla golfbanor,  
men det finns en stor chans att vi hittar rätt. Önskar du att 
få komma i kontakt med någon av våra referenser är det 
bara att höra av sig till oss så leder vi er till en relevant 
referensanläggning.

Vanliga frågor till GML Sport



GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades 
snabbt till att bli en av landets ledande leverantörer 
av maskinutrustning för skötsel av gröna sportytor. 
Företaget har alltid satt en stolthet i att agera både 
som kunskapsförmedlare och samarbetspartner till 
användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av 
tjänster inom drift, renovering och anläggning av 
gröna sportytor till golf- och idrottsplaner börjat växa 
fram. Inom just dessa områden har GML Sport, 
genom offensiva satsningar och fokus på kvalité, 
snabbt tagit en ledande position. Företaget befinner 
sig i en stark expansion på tjänstesidan och räknar 
med att antalet uppdrag och medarbetare kommer 
att öka kraftigt under de kommande åren.

 

GML Sport är en komplett leverantör av 
professionella lösningar för alla idrotter som utövas 
på gröna sportytor – både när det gäller tjänster och 
maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha 
den kunskap och erfarenhet inom Sports Turf 
Management som du möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre 
storstadsområdena men åtar oss naturligtvis 
uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är både kvalitet ISO 9001 och miljö 
ISO 14001 certifierade. Sedan maj 2014 är GML 
Sport en del av Green Landscaping.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig. 
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