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Styrelsens sammansättning 2018 

                                                                                        
 
Ordförande  Anders Bengtsson 
 
Vice ordförande Yvonne Thunman 
 
Kassör  Tommy Bergström 
 
Övriga ledamöter Stefan Hult 
  Örjan Löfström 
  Andreas Karlsson 
  Malin Larsson (Del av året) 
 
Suppleanter  Roger Gahlin 
  David Carlsson 
 
Revisorer  Björn Engblom 
  Anders Wetterberg 
 
Revisorsuppleant Eva-Britt Lindholm 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten. På oktobermötet var alla 
kommittéordföranden samt valberedningen inbjudna. 
 
Vårårsmöte hölls 2018-03-21 
 
 
Anställd personal 
Banpersonal:  Leif  Persson – Head greenkeeper 
  Fredrik Wistedt – Assisterande head greenkeeper 
 

Glen Westerlund, Jörgen Magnusson och Leif  Quick, har varit  
säsongsanställda. 

 
Kansliet:  Johan Malmsten – Klubbchef/pro, Hanna Roos – Kansli/pro 

 Maria Spante och Daniel Karlsson har under säsongen arbetat på 
kansliet. 

 
 
Medlemmar 
Antalet registrerade medlemmar i GIT uppgick per 25/10-2018 till 1116 personer, varav 904 
personer är aktiva. 26 spelrätter har bytt ägare under 2018. Antalet spelrätter uppgick vid samma 
tidpunkt till 800 stycken. 
 
Fördelning 
Damer 267 stycken 
Herrar 849 stycken 
 

 



 
Ekonomi 
Prognosen för verksamhetsåret 2018 visar på ett negativt ekonomiskt resultat. Årets underskott 
beror främst på en försenad start av golfsäsongen efter en besvärlig vinter samt därefter en torr 
vår och en otroligt varm och torr sommar som innebar besvär med banans återhämtning samt en 
kraftig minskning av intäkter från greenfee/range. 
 
Verksamheten 
Förutom denna verksamhetsrapport hänvisar styrelsen till respektive kommittés 
verksamhetsrapport för 2018. 
 
 
Älvkarleby GK 2018-11-02 
 

 

 
Anders Bengtsson Yvonne Thunman Tommy Bergström 
 
 
 
Stefan Hult  Örjan Löfström Andreas Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Bankommittén har under året haft 8 möten. Kommittén vi följer utvecklingsplan för banan som 
utarbetades/ omarbetades under 2017. 
 
De åtgärder som gjort under året är bland annat: 
 

• Nya pumpar och frekvensomvandlare sattes in i pumpstationen under våren. 

• Nytt staket/nät mellan 1:an och rangen sattes upp. 

• Hål 1. Efter skyddsnätet, mellan hålet och närspelsgreen, har tre björkar planterats.  

• Utökat herrtee på hål 3 samt planat damtee 

• Slyrensning mellan hål 4-5. Här togs även den gamla trätrappan bort på höger sida av tee. 

• Rensat sly högerkant och vänsterkant hål 6. Tre st. björkar har också planterats och ersatt den 
stora alen som stod på vänster sida av fairway. Denna var i mycket dåligt skick och har blåst 
sönder vid ett flertal tillfällen i sommar 

• Nytt damtee byggdes på hål 8. Ca. 20 alar har planterats under hösten i doglegen på 8:e hålets 
vänster sida. Träden har planterats mellan redan befintliga träd för att fylla ut gläntan. Syftet är att 
göra vistelse på vår camping ännu säkrare och att styra spelat som hålet är ritat, byggt och klipps. 
En av pilarna på höger sidan har tagit bort p.g.a att den blivit spräck i stammen uppifrån och ner. 

• Hål 17 har ca. 30 björkar planterats mellan fairway och driving rangen för att skydda och skärm av 
hålet mer från rangen. I tillägg för att i framtiden delvis dölja maskinhallen bakom träden. 

• De två nedre uppställningsplatserna för husbilar tog bort under våren av säkerhetsskäl. Dessa två 
platser ersattes av fyra nya platser på den nedre delen av bilparkeringen. Marken planades här ute 
och en häck av tujier planterades för att skärma camping från parkeringen. Ett uttag för vatten har 
också satts upp för våra campinggäster. Till våren kommer en informationstavla att sättas upp 
tillsammans med riktiga nummerskyltar för resp. uppställningsplats. 

• Kommittén har börjat titta på nya former på våra fairways, detta är något vi tar med oss till nästa 
säsong för genomförande till klippsäsongen. 

• Kommittén har tillsammans tittat på Juniorkommitténs förslag kring utveckling av rangen. Vi vill 
börja genomföra en del av dessa förslag under 2019. 

 

Mycket av det arbete som utförts på och omkring banan är utfört av frivillig arbetskraft vilket är 
till stor hjälp för vår banpersonal och till nytta för klubben. Stort tack till alla som på ett eller 
annat sätt bidragit till att vi kan erbjuda gäster och medlemmar den fina bana vi har.          
 
I övrigt försöker vi följa den långsiktiga utvecklingsplan vi har satt för banan. 
 
Älvkarleby 26 nov 2018 
 
Bankommitténs sammansättning  
 
Micke Eriksson Ordf. Yvonne Thunman 
Leif Persson  Lars Lindegren 
Willy Helzenius Johan Malmsten 
 

 

 
 
 
 
 



HANDIGOLFEN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018 
 
I mars 2017 bildades Älvkarleby golfklubbs handi-kommitte.  
 
Kommittén har bestått av 6 personer med erfarenhet från olika verksamhetsområden inom skola, 
träningsskola, beteendevetande, ungdomsverksamhet samt golf på olika nivåer. 
  

• Kommittén hade haft 3 planeringsmöten 2018. 

• Pelle och Sölve deltagit i Sisu:s utbildningskväll om funktionsnedsättning. 

• För att möjliggöra att funktionsnedsättning skall få möjligheter att komma ut på banan så har en 
handigolfbil inskaffats till golfklubben. Bilen kostade 190 000:- och har finansierats av Upplands 
Idrottsförbund/ SISU, Stiftelsen De Handikappades Riksförbund, Stiftelsen Svenska kommittén 
för Rehabilitering samt Länsförsäkringar och en medlem från klubben. 

• 10 personer med olika former av funktionsnedsättning har under handledning introducerats och 
testat handigolfbilen 

• Antal träningstillfällen i gruppform som genomförts är 14 st. Deltagare vid varje träningstillfälle 
3–6 pers. 

• Ett antal instruktionstillfällen har också genomförts med enskilda individer. 

• Handibilen har demonstrerats vid ett flertal golfevent för medlemmar, potentiella medlemmar och 
företag. 

• Kommittén har vid tre tillfällen instruerat och utbildat kanslipersonal och personer med 
anknytning till till funktionshindrade. 

 
Vi har medverkat i olika reportage för att synliggöra att klubben har en handikappanpassad bana. 

• Gefle Dagblad 

• SISU och Upplandsgolfförbund 

• VIASAT GOLF 

 
En grupp från särskilda boendet i Tierp återkom i år och lade en lägerdag på klubben med golf och lunch 
som blev uppskattat. 
 
Dagverksamheten Skutskär med ett 10 tal personer har haft 2 friskvårdsdagar på klubben. 
Kyrkgatans gruppboende återkom i år också och legat i med träning och gjort stora framsteg. De har varit 
ut på banan vid ett antal tillfällen och spelat scramble över 2 hål.Säsongen avslutades med scrambletävling 
över 2 hål med fika och prisutdelning. Gruppen från Tierp vill komma tillbaka till våren 2019 så fort det är 
möjlig att börja träna igen. 

 
Klubben har förstås kostnadsfritt ställt upp med ledare och allt därtill under hela säsongen 2018. 
 
Handigolf kommitténs sammansättning  
 
Per Burman    Ordf.    Yvonne Högstedt    
Sölve Hellström    Lisbeth Pedersen   
Mats Olsson   Gun Fransson 
 

 

 



MILJÖKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Miljöplanen för ÄGK innehåller mål och nyckeltal för arbetet. Den uppdateras årligen och anslås 
på klubbens hemsida. Miljökommittén har gjort en avstämning mot miljöplanen och konstaterat 
att vi har åtgärder som kvarstår och får tas med i planeringen för 2019. 
  
Energiförbrukningen har ökat kraftigt under året. En stor del beror på den varma sommaren 
men möjligheterna till ytterligare energihushållningsåtgärder behöver gås igenom. En inventering 
av maskiner har gjorts med krögaren och diskussion om energi besparingsmöjligheter påbörjats.  
 
Klimatregleringen i klubbhuset behöver ses över för att öka styrbarheten av innetemperatur.  
 
En solelanläggning på klubbhusets tak har diskuterats. Det skulle vara en miljöprofilering men 
kostnadsbesparingen verkar tveksam och möjligheten till bidrag behöver undersökas. 
  
En skyddsrond har genomförts och visat att arbetet fungerar bra. Noterades att det finns behov 
att tydliggöra roller och ansvar för vissa frågor. 
 
Vi har varit proaktiva i kontakten med kommunens miljöinspektör och är väl förberedda för den 
skärpta miljöinspektion som SGF uppmärksammat alla klubbar på i särskilt utskick.  
 
I ett särskilt PM till styrelsen redovisar Miljökommittén sin syn på vad som är viktigt för fortsatt 
arbete. 
 
Miljökommittén sammansättning  

 
Ordförande:  
Hans Lindström, 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com 
Ledamöter: 
Leif  Persson, 070-627 69 07, leif.persson@alvkarlebygk.com 
Lennart Billfalk, 070-539 50 98, lennart.billfalk@gmail.com 
Per-Olof  Ferm, 070-312 96 70, perolof.ferm@gmail.com 
Niklas Dahlbäck, 070-602 35 19, niklas.dahlback@vattenfall.com 
 
 

DAMKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
Damkommittéen har i år genomfört tävlingar vid 15 tillfällen under säsongen. Det har även i år 
varit valfritt att spela 9 hål utom tävling och 18 hål med tävling.  
Vid fyra tillfällen har spel om vandringspris skett. 
 
2015 hade damerna 100 starter.  
2016: 147 starter.  
2017: 190 starter  
2018 hade damerna 235 starter vilket är mer än 20 % jfr med 2017. Målet var 10 %. 
I år hade vi i snitt 16 damer per tillfälle jfr med 2017 12 st. 
.  

mailto:leif.persson@alvkarlebygk.com
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Vi har under säsongen genomfört en matchstege med både en A och B final. Det har varit 16 
deltagare och mycket populärt inslag. Vinnare av A finalen blev Inga Örnblom och B finalen Eva 
Öhlund. 
 
Vandringspriset vanns av Monica Lindegren.  
 
Populärt inslag blev årets ”Birdieträd” 61 st. 
 
Säsongen började den 3 maj med mannekänguppvisning och avslutades traditionsenligt med 
gemensam middag och prisutdelning den 13 september. 
 
Vid en av spelkvällarna så hade vi regelgenomgång med Svante Andersson och bjöd på fika. 
 
Vi har skänkt 1880 kr till Cancerfonden. 
 
Vi har deltagit i UGF:s matchspel. 
Vi har spelat Solhemcup mot Öregrund där Öregrund vann i år. 
 
5–6 augusti gjorde vi en golfresa med övernattning till Johannesberg. 12 damer samåkte med egna 
bilar. 
 
Damkommittéen har haft planeringsmöten vid tre tillfällen. 
 
Älvkarleby 2018-10-08 
 
 
Damkommitténs sammansättning  
 
Monica Lindegren Ordf. Maria Högberg  
May-Gun Ferm Lisbeth Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



JUNIORKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Utvärdering av målen 
25 juniorer har varit aktiva i någon av klubbens träningsaktiviteter, vilket motsvarar 
ungefär 28 %. Målet var att minst 40 % skulle vara med. I sammanhanget måste också 
nämnas att klubben tappat 30 av sina juniorer från förra året, men det är en tendens 
som går genom hela idrottssverige i dag. Vi hade dock inget mål om antalet juniorer i 
klubben.  
 
Golfträning har varit tillgänglig för alla juniorer och knattar året runt. 
Fysträning har varit ett stående inslag vid varje golfträning.  
 
Skandialägret över fyra dagar var det enda lägret vi anordnade i år. Det lägret hade tretton 
deltagare. Vid det planerade lägret i augusti fick vi ihop för få deltagare även i år. Vi genomförde 
dessutom en avslutande trivselaktivitet över träningsgrupperna (allt från elit till golfskoj) med 
hamburgertallrik i restaurangen och scramble från 39:an. 
 
24 juniorer har varit med i minst en tävling. 4 av dessa ingick i någon träningsgrupp, 
vilket motsvarar 16 %. Målet var att minst 50 % av de tränande juniorerna skulle delta i 
någon tävling.  
 
Vi har inte deltagit i Rajder Kopp, Göteborg Golf Cup eller Galvin Green 
PGA Junior Pro Am. I Teen Tour har Älvkarleby representerats på två av nivåerna 
(First och Future). I Teen Cup avancerade Hannes Åkermark till regionfinal. Vi har 
dessutom haft framgångar i JMI där Max Forsberg vann i Rättvik.  
 
Herrlaget representerade klubben vid seriespelet på Johannesberg. I år hade vi det svårare att få 
ihop ett bärkraftigt lag, då vi tappat tre av spelarna från förra året.  
 
För att rekrytera nya juniorer har använt oss av nyhetsbrev, Facebookinlägg, laget.se, 
idrottsfritids/golf i skola vid tolv tillfällen.  
 
Golfens dag arrangerades av junior och elitkommittén, men med väldigt få besökare.  
 
Öppna träningstillfällen, bjuda lag/ grupper från andra idrotter har inte genomförts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har inte lyckats rekrytera några nya ledare, utan tvärtom har vi tappat våran ordförande i 
kommittén.  
 
Ny ordförande är Pelle Åkermark. Någon ledarutbildning har inte genomförts. 



 

Juniorkommittén sammansättning  
 
Malin Larsson/ Pelle Åkermark  ordf. 

Joakim Asplund 

Tomas Näslen 

Johan Malmsten 

 

 

OLD MEMBERS  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Kommittén har åtta ledamöter och har under säsongen haft fyra protokollförda möten. 
Säsong inleddes den 2 maj med en 3-manna scramble över 9 hål med efterföljande upptaktsmöte. 
Vi i Old Members kommittén strävar efter att i samband med våra onsdagstävlingar även kunna 
bidra till att skapa gemenskap bland deltagarna.  
Trots den varma sommaren har deltagarantalet varit bra, vi märkte en lite minskning mitt i 
sommaren när det var som varmast.   
Vi har under säsongen spelat 20 tävlingar som ingått i Order of Merit dessutom ett antal 
scramble- tävlingar, med blandade klasser och kanonstart.  
Vi har vid varje tävlingstillfälle tagit fram en skriftlig regelfråga som tilldelats varje boll inför start, 
för att inom bollen diskutera och lösa frågan under spelets gång. Svaret på frågan har anslagits vid 
scorekortsinlämningen samt redovisats i samband med prisutdelningen. Syftet med frågorna var,  
dels att väcka intresse för regelkunskap samt att öka gemenskapen bland de tävlande. 
 
Vinnare av årets Order of Merit blev: 
A-klassen Lars Lindegren 
B-klassen Berit Knapp 
 
Med anledning av att klubben under förra säsongen införde hektometer system har vi från start i 
år använt oss av detta system, resultatet blev då att herrar upp till 75 år spelade från tee 54 och 
herrar  75 och äldre spelade från tee 50, damer spelade från tee 46 respektive 39.  Detta visade sig 
inte vara något som mottogs positivt av herrar över 75. Vi beslutade då efter halva säsongen, att 
herrar 75 och äldre återgick till att spelar från tee 46 (gamla röda). Vi resonerade här att det ska 
vara trevligt för alla att spela golf.     
 
Vi har under säsongen deltagit i seriespel i Uppland för seniorer och även stått som arrangör för 
H 70 div 3 och 4. 
 
Vi har även haft en del utbyten med andra klubbar. Ryder Cup spelades på hemmaplan och där 
Älvkarleby vann stort över Öregrund, så pokalen är i tryggt förvar till kommande säsong. Vi 
spelade också Solheim Cup och då i Öregrund. Här fick vi dessvärre lämna vandringspriset kvar i 
Öregrund.  
 
I slutet av augusti ordnades en resa till Sala GK. Då vi bedömde att en resa med inhyrd buss 
skulle bli för dyrt, samåkte vi i egna bilar, vilket visade sig vara en bra lösning, då vi var 37 st som 
tillbringade en trevlig dag på Sala GK. 
 
I september var det dags för det årligen återkommande utbytet med Gävle, där vi i år spelade på  



på Avan.     
 
Säsongen avslutades som sedvanligt med 9 hål scramble och gemensam lunch. 
Old Memberskommitténs sammansättning  
 
Yvonne Thunman   Ordf.        Leif Jansson   
Sylvie Köönverk Åsa Sundell    
Gunnar Thunman Göran Westlund 
Monica Åkerström Sture Östling 

 
  
 

SPONSORKOMMITTÈN  

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
Sponsorkommittén har bestått av sju medlemmar och har under året genomfört sju 
kommittémöten.  
 
Ett nytt arrangemang var den Stora Golfdagen som genomfördes den 30 maj. En mycket 
uppskattad dag där företagen fick möjlighet att visa upp sitt företag, knyta nya kontakter samt 
prova på golf  för dem som inte utövat det tidigare. En dag som vi absolut måste jobba vidare 
med under 2019. 
 
Den traditionella Sponsorgolfen genomfördes den 23 augusti där Murtek segrade och fick 
representera ÄGK vid den gemensamma Sponsorgolfen på Bro Hof. I finalen på Bro Hof  
slutade Murtek på en 3:e plats. 
 
Företagsslaget genomfördes för andra året med 16 deltagande lag. Segrare 2018 blev Stora Enso. 
 
Årets preliminära resultat blev 611 tkr, dvs 29 tkr under budget. Återigen tappade vi 
samarbetspartners men fick även in nya och det blev i slutändan i stort sett ett nollsummespel. 
Glädjande är att vi även i år ökat våra barteravtal så den totala omsättningen inkl. barteravtal och 
tävlingssponsorer stannade vid 819 tkr.  
 
Totalt har vi under året jobbat med 80 st. samarbetspartners.  
 
7 st arrangemang av företagsgolf  har genomförts under sommaren.  
 
Nytt i våra avtal för 2018 var att vi erbjöd våra samarbetspartners två endagars golfresa, en på 
våren och en på hösten. Båda blev inställda pga av för få deltagare. Det verkar som att företagen 
har svårt att prioritera denna typ av verksamhet. 
 
 
Sponsorkommitténs sammansättning: 
 
Stefan Hult, ordf. Stefan Sjöström   
Clarrie Leim  Klas Abrahamsson       
Mats Tegelberg Anders Larsson 
Johan Malmsten 



TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
Vi har under året genomfört 21 st klubbtävlingar samt dessutom  
2 st inom Upplands seriespel, H50 och H30.  
 
Under 2018 hade vi ett deltagande i tävlingar på 1400 st. En ökning jämfört med 2017 (1370) och 
då var antalet tävlingar under 2017 22 st. Deltagandet i singeltävlingar har ökat, ett snitt på 
48/tävling mot 40/tävling under 2017 vilket är positivt.  
 
Golfveckan genomfördes under vecka 26, dvs en vecka tidigare än normalt, med gott resultat.  
Deltagarantalet ökade från 488 startande 2017 till 592 startande 2018. Bland annat var det på 
Klockrike tävlingen på måndagen hela 90 st deltagare, nästa dubbelt upp mot 2017! 
Upplägget i år var precis samma som 2017, dvs att växla mellan singeltävlingar och partävlingar. 
Vi hade i år fler kanonstarter, måndag, fredag och lördag, och då kanonstart på eftermiddagen 
vilket var uppskattat. Vi hade även en mixedklass i Klövenäs tvåmannamix på torsdagen med bra 
deltagarantal så vi skall försöka ha fler mixedklasser i partävlingarna under 2019. 
På fredagen hade vi ett nytt inslag i form av en Longdriving tävling på kvällen efter den vanliga 
tävlingen vilket var lyckat så det återkommer under 2019! 
Veckan avslutades med en Krögarscramble på lördagen med middag. 
 
Ett stort tack till Erik Burström som genom ett idogt arbete med att sprida information om 
golfveckan runt om i närområdena som bidragit till det ökade deltagarantalet. 
 
KM genomfördes på samma sätt som vi gjort några år tillbaka. Tyvärr fick vi ställa in Foursome 
på grund av för få anmälda i år igen. Deltagarantalet i KM ökade under 2018 jämfört med 2017 
vilket var positivt och vi hoppas att det blir ännu fler deltagare 2019. 
 
2018-års klubbmästare är följande: 
Damer Inga Örnblom Herrar Max Forsberg 
Damer Hcp Inga Örnblom Herrar Hcp Nicklas Woll 
D 70 Monica Lindegren H 21 Max Forsberg 
   H 30 Peter Jacobsson 
   H 40 Pär Åkermark 
   H 50 Niklas Samuelsson 
   H 60 Olle Ivarsson 
   H 70 Lars Lindegren 
 
Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till genomförandet av våra tävlingar under 
säsongen. 
 
Tävlingskommittén sammansättning: 
  
Anders Ekelund Ordf. Christina Söderlind  

Stephan Abramsson  Christer Bärlund  

Inga Örnblom Jonny Melander 

 

 

 



HANDICAPKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
 
Kommittén har bestått av undertecknad och Roger Gahlin. Även Daniel Karlsson och Johan 
Malmsten har varit delaktiga och genomfört de beslut som tagits och uppdaterat i GIT. 
   
Vi har vid årets början genomfört en Hcp-revision av samtliga medlemmar. Vissa får då sitt Hcp 
justerat efter en uträkning som utförs av GIT enligt en formel. 
 
Under året har det inkommit ansökningar om förändrad Hcp grundade på olika orsaker. 
Vi har tittat på varje enskild person och avlämnat vår bedömning. 
 
Det är av stor vikt att medlemmarna registrerar så många resultat som möjligt under  
säsongen 2019 för att säkerställa att man har rätt underlag till förändringen som skall ske till 2020 
 
   
Kommittén avser att sitta kvar i även 2019. 
 
Älvkarleby 2018-11-01 
 
Svante Andersson Ordf. 
 
Handcapkommitténs sammansättning:  
 
Svante Andersson Ordf. 
Roger Gahlin 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ÄLKARLEBY GK 
    

Prognos 2018 
   

    

Föreningens intäkter    

       

 Utfall  Budget Prognos 

 2017 2018 2018 

Tävling/träning 314 174 300 000 256 850 

Kurser/utbildning 101 536 130 000 152 298 

Sponsorer/reklam 614 000 630 000 607 100 

Greenfee 1 281 182 1 125 000 981 584 

Rangen/Stugor 457 647 455 000 542 413 

Försäljning shop 1 078 132 1 050 000 1 080 000 

Medlemsavgifter 2 967 915 3 030 000 3 088 158 

Erhållna bidrag 213 541 210 000 212 000 

Föreningsint. anl. 50 000 50 000 50 000 

Övriga föreningstäkter 194 405 65 000 57 095 

Summa 7 227 532 7 045 000 7 027 498 

    

    

Föreningens kostnader       

 Utfall  Budget Prognos 

 2017 2018 2018 

Tävling/träning 265 091 274 000 201 565 

Sponsorer/ Reklam 28 813 57 000 74 928 

Greenfee/ Rangen 65 192 91 000 50 493 

Inköp varor shop 1 046 807 840 000 874 800 

Kostnader banan 645 885 710 000 779 252 

Övriga kostnader 1 358 590 1 315 000 1 351 934 

Personal 3 021 482 3 061 000 3 229 180 

Avskrivningar 520 348 557 000 584 388 

Räntekostnader 118 206 140 000 76 000 

Summa 7 070 414 7 045 000 7 222 540 



 Utfall  Budget Prognos 

 2017 2018 2018 

Årets resultat 202 118 0 -195 042 

   

   

  

Styrelsens förslag till avgifter för 2019 

Spelrättsbevis  

Fr.o.m 26 år     Marknadsvärde/se spelrättsbörs  

 

Årsavgift för medlemmar med spelrättsbevis    Årsavgift  Städpant Totalt     

Fr.o.m 26 år        4.300 Kr   300 Kr   4.600 Kr  

Guldmedlemskap, clinics 1-2 ggr per månad under  

golfsäsongen, fria rangebollar samt 10% rabatt i  + 1.200 Kr mot ordinarie årsavgift 

shopen        

5 ronder/säsong       1800 Kr   1.800 Kr 

Passiv medlem           300 Kr       300 Kr  

 

Årsavgift för medlemmar utan spelrättsbevis  Årsavgift  Städpant Totalt 

Seniorer        5.000 Kr  300 Kr   5.300 Kr 

Medlemmar 22 - 25 år       3.600 Kr   300 Kr   3.900 Kr 

5 ronder/säsong       2.100 Kr    2.100 Kr 

Studerande, min 75% av tiden  2200 Kr 300 Kr 2500 Kr 

Juniorer 19 - 21 år       1.900 Kr   300 Kr   2.200 Kr 

Juniorer 13-18 år        1.200 Kr   300 Kr   1.500 Kr 

Juniorer -12 år             800 Kr       800 Kr  

Greenfee  

Vardagar   360 Kr  

Lörd/ sönd/ helg  430 Kr  

9 hål vardagar  200 Kr  

9 hål lörd/sönd/helg  230 Kr  

Tävlingsgreenfee  200 kr  

Juniorer   ½ avgift  

 

Tävlingsavgift  100 kr  

 

  



Preliminär verksamhetsplan, slutgiltig arbetas fram i respektive kommitté under vintern och presenteras 
vid vårmötet.             

 
 Verksamhetsplan Älvkarleby Golfklubb 2019 

Styrelsen är nu mitt uppe i arbetet med att se över klubbens vision och värdegrund 
tillsammans med Svenska Golfförbundet. Av denna anledning kan revidering av nedan 
komma att ske våren 2019. 

Allmänt om klubben 
Älvkarleby Golfklubb är en ideell förening. Klubben är medlem av Riksidrottsförbundet genom 
Svenska Golfförbundet. Klubben skall erbjuda verksamhet för alla åldrar, killar och tjejer, damer 
och herrar och alla nivåer av golfspelare.  
 

Klubbens tre verksamhetsområden 
-Motionsidrott 
-Ungdomsidrott 
-Tävlingsidrott 
 
Det övergripande målet för klubben är att samtliga verksamheter skall inrymmas och att 
motionsidrott skall utgöra klubbens huvudverksamhet. Klubben skall vara en väl fungerande 
förening som skapar förutsättningar för att spela golf, ha roligt samt ge alla möjlighet till en bra 
golfutbildning. 
  
 

Vision:  
Älvkarleby Golfklubb skall vara den mest attraktiva, kompletta och tillgängliga golfanläggningen i 
regionen, av hög klass som ger positiva upplevelser för alla, golfare som icke golfare. 
 
 

Värdegrund 
 
Vår värdegrund som skall ta oss till vår vision: 
 

• Glädje/Respekt 

• Trivsel 

• Gemenskap 
 

Definition värdegrund  

Glädje och Respekt  
Genom att visa glädje och respekt för varandra så skapar vi förutsättningar för gott kamratskap 
och bidrar till att skapa bra idrottsmiljö, vilket bidrar till att skapa god klubbanda. 



 

Gemenskap  
Genom inkluderande av alla, oavsett nationalitet, fysisk eller mental funktionsnedsättning, kön, 
etnicitet, religion, ålder, eller sexuell läggning. Till oss är alla välkomna! 

Trivsel  
Skapar vi genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet och lösningsvilja mot varandra, våra gäster 
och anläggningens personal.  
 
Vi vårdar banan och den natur vår golfanläggning är en del av.  
 
Vi skapar trivsel genom att ge medlemmar, gäster och vår personal möjlighet till utveckling 
idrottsligt och som människa. 
 
 

Klubbens organisation: 

Styrelsen  
Klubbens styrelse är sammansatt av personer från klubben. Styrelsemedlemmarna är alla ideellt 
arbetande. 
 
Styrelsens sammansättning 2018 
 
Ordförande  Anders Bengtsson 
 
Vice ordförande Yvonne Thunman 
 
Kassör  Tommy Bergström 
 
Övriga ledamöter Stefan Hult 
  Örjan Löfström 
  Andreas Karlsson 
  Malin Larsson (Del av året) 
 
Suppleanter  Roger Gahlin 
  David Carlsson  
    
Klubbchef    Johan Malmsten 
(Adjungerad) 
 

• Styrelsen väljs på höstårsmötet.  

• Kommittéerna ska ha en kontaktperson i styrelsen 

• Styrelsen genomför regelbundet styrelsemöten under hela verksamhetsåret. 

• Styrelsen tillsätter nya kommittéer och utser kommittéordföranden för resp. kommitté. 

• Styrelsen skall årligen revidera klubbens verksamhet.  
 
 
 



Mål 2019 
 

• Anläggningen skall utvecklas efter bankommitténs rekommendationer och den långsiktiga 
utvecklingsplanen (5 årig) för hela golfanläggningen.  
En Investeringsplan för större banförbättringar skall ligga i utvecklingsplanen. En större 
förbättring skall genomföras varje/vart annat år om ekonomin tillåter. Bankommittén 
skall arbeta med de säkerhetsmässiga aspekterna, spelupplevelse för spelar av hög och 
lägre nivå, den visuella upplevelsen och naturupplevelsen. Klubbens miljöpolicy skall 
alltid beaktas. 

 

• Hela anläggningen skall hålla en jämn kvalitet inom alla verksamhetsområden. Detta 
gäller också extern entreprenör som ansvarar för restaurangen. 
 

• 18-hålsbanan skall hålla hög kvalitet genom hela säsongen och skall följa greenkeeperns 
skötselplan. 

 

• Stimp (rullhastighet på green) skall eftersträvas att hållas mellan 9 och 10. 
 

• Klubben skall fortsätta ett nära samarbete med Upplandstiftelsen 
 

• Medlemstalet skall följa Svensk Golfs generella utveckling (+2% per år).  
 

• Klubben skall tillsammans med SGF:s klubbrådgivare kontinuerligt följa upp 
medlemmars nöjdhet genom ”Golfspelaren i centrum”. 

 

• Gästers nöjdhet skall kontinuerligt följas upp genom Players1st. 
 

• Implementera klubbens värdegrund och vision i alla kommittéer. Kommittéerna ansvarar 
för att ta detta vidare till sina medlemmar. 

 

• Tydliggöra roller och ansvar för kommittéer och personal. 
 

• Klubbens alla kommittéer och deras verksamhet skall kvalitetssäkras genom 
styrdokument som beskriver vad som görs, hur det skall genomföras, när det skall 
genomföras och av vem och vem/vilka som är ansvariga. Varje kommitté ansvarar för 
dessa dokument inom sin verksamhet. 

 

• Utveckla en god kommunikativ plattform för att nå ut till alla medlemmar, 
samarbetspartners, kommunen, myndigheter och övriga intresserade av Älvkarleby 
Golfklubb. 

 

• Klubben skall stå som arrangör av 2 juniortävlingar för regionens juniorer (Raider Kopp i 
maj och Upplandstouren i augusti) 

 

• Klubben skall genomföra rekryteringsaktiviteter genom: 
 -Idrottsfritids i Älvkarleby kommun. 
 -Uppsöka skolor i Älvkarleby, Gävle kommun (Bomhusområdet) och Tierp. 
 -Vara en aktiv partner inom Effect (företagsnätverk) genom att skriva  inlägg, lägga 

ut erbjudanden, skriva artiklar i Effect magasinet etc. 
 -Vara en aktiv deltagare vid klubbens egna ”Golfens Dag”. 



 

• Klubben skall genomföra rekryteringsaktiviteter genom klubb, specialförbund, kommun, 
näringsliv och andra möjliga samarbetspartners. 
 

• Utöka aktiviteten inom handigolf. 
 

• Utöka satsningen på barn och ungdomar (se verksamhetsplan junior- och elitkommittén) 
 

• Klubben skall öka antalet greenfeegäster med 2% mot föregående år. 
 

• Klubbens stugor och rum skall aktivt marknadsföras. Anläggningen skall ha 250 gästdygn 
i klubbens stugor/rum och 400 övernattningsdygn med husvagn och/ eller husbil. 

 

• Mötesreferat skall föras av alla kommittéer: Referat skall arkiveras på kontoret 
(kvalitetssäkring). 

 

• Alla klubbens kommittéer skall aktivt jobba för att förbättra sin verksamhet genom 
långsiktig planering och tydlighet. Detta skall ske genom verksamhetsplaner som går över 
tre- alt. femårsperioder.  

 

• Shopen skall erbjuda ett varierat sortiment av golfprodukter till konkurrenskraftiga priser. 
En bra omsättningshastighet och goda marginaler skall alltid eftersträvas. Se också 
verksamhetsplan för shopen. 

 

• Restaurangens övervåning skall utrustas för att kunna erbjuda konferensmöjligheter för 
grupper upp till 15 personer. 

 

• Klubbens herrlag skall i nationella seriespelet div. 2 ha som mål att nå en topp 3 placering. 
 

• Klubben skall erbjuda åretruntverksamhet för alla medlemmar som har intresse av detta. 
Detta kan gälla t.ex. fys. mental träning, kost etc. i tillägg till golfträningen. 

 
 

Verksamhetsplanen kan komma att revideras med kortare intervall om stora förändringar eller 
händelser skulle ske inom verksamheten. 
 
Se egen verksamhetsplan med mål 2020 och 2025 

 
 
 

Undervisning 

Värdegrund 

Glädje och Respekt 
Genom att visa glädje och respekt för varandra så skapar vi gott kamratskap och bidrar till att 
skapa bra arbetsmiljö och idrottsmiljö vilket bidrar till god teamspirit och klubbanda 
 



Gemenskap 
Genom inkluderande av alla oavsett nationalitet, fysiska eller psykiska handicap, kön, etnicitet, 
religion, ålder, eller sexuell läggning. 
 

Kompetens och utveckling  
Genom att ge alla våra medlemmar och anställda möjlighet till utbildning och vidareutveckling 
som människa och idrottsligt. 
 

Gott värdskap 
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet och lösningsvilja 
gentemot alla våra gäster, besökare och varandra (vår personal) 
 
 

 

Vision 
Älvkarleby Golfklubb skall erbjuda instruktion och träning av hög kvalitet av utbildad/utbildade 
PGA tränare eller annan erkänd golftränarutbildning. Instruktion och träning skall erbjudas alla 
nivåer och åldrar av spelare, under hela året. Detta kan ske på eget övningsområde utomhus eller i 
studio. Studion skall vara komplett med möjlighet till enklare fysträning. 
 
 

 

Mission 
Golf  är en idrott och idrottstänket skall ligga som ett fundament i undervisning och 
träningskonceptet. Det betyder att tränare skall kunna vägleda elev med förslag på fysisk träning 
för att utveckla sina golffärdigheter. 
 
Vid all undervisning eller träning skall moderna hjälpmedel såsom, Flight-scope-kamera-speglar-
siktpinnar, speglar etc kunna användas för att skapa bättre inlärningsmöjligheter för våra 
golfelever. 
 
 

 

Mål 2018 

• 50 st. på nybörjarutbildning 

• 50 st. som deltar i vidare utbildning/tema kurser 

• 125 st. privattimmar fullt betalande (40 min) 
30 st. personer som deltar i klubbens reseverksamhet (vår- och sommarresa 

• 20 deltagare på damkurs 

• 10 deltagare på herrkurs 

• 100 st. guldmedlemmar på träning 
 

Se egen verksamhetsplan med mål 2020 och 2025 
 
 



Golfshopen 

Värdegrund 
Glädje och Respekt – Gemenskap – Kompetens och Utveckling – Gott Värdskap 
 
Glädje och Respekt  
Genom att visa glädje och respekt för varandra så skapar vi gott kamratskap och bidrar till att 
skapa bra arbetsmiljö och idrottsmiljö vilket bidrar till god teamspirit och klubbanda 
 
Gemenskap 
Genom inkluderande av alla oavsett nationalitet, fysiska eller psykiska handicap, kön, etnicitet, 
religion, ålder, eller sexuell läggning 
 
Kompetens och utveckling  
Genom att ge alla våra medlemmar och anställda möjlighet till utbildning och vidareutveckling 
som människa och idrottsligt. 
 
Gott värdskap  
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet och lösningsvilja 
gentemot varandra men också alla våra gäster och besökare  
 
 

 
Vision 
Älvkarleby Golfklubb skall erbjuda medlemmar och gäster, en shop med ett adekvat utbud av 
kvalitetsprodukter som klubbor-bagar-skor-bollar-konfektion och accessoarer. Klubbens shop 
skall vara det naturliga valet när golfspelare skall anskaffa golfutrustning av kompetent personal. 
 
 

 
 
Mål 2019 

• Jobba med 3 hårdvarumärken (klubbor) och 5-6 inom mjukvara 

• Utbilda och öka kompetensen hos personal  

• Ligga med ett minimum av lager för att öka omsättningshastigheten.  

• Genomföra egna demos av klubbor och bollar vid ett flertal tillfällen genom säsongen. 

• Klubbor skall säljas genom framprovning för att finna rätt utrustning. 

• Omsättning på 1100 000 

• Varor skall roteras minst 1 ggr per månad. 
 
 

Se egen verksamhetsplan med mål 2020 och 2025 
 
 

 
 
 

 



Kommittéernas Verksamhetsplan 2019 
 
 
Bankommitténs mål och aktivitetsplan 2019 
 
Mål  

• Erbjuda gäster och medlemmar en välskött bana som ger utmaning och spelupplevelse 

• Utveckla banans kringområden 

• Förbättra informationen på hemsidan 

• Arbeta i prioriteringsordning från den nya banutvecklingsplanen (BUP)  

• Öka antalet ideellt arbetande 
 

Aktiviteter 

• Röja sly  

• Rensning av dammar 

• Lägga ut information på klubbens webb under rubriken: Banan 

• Ta in och utvärdera synpunkter från medlemmar (vid kommittémöten)  

• Anordna städdagar 

• Jobba med utveckling av träningsområdena 

• Se på möjligheter till nya klipprofil av fairway/ semiruff 
 

Se också utvecklingsplan för banan de kommande 4 åren  
 

 
Damkommitténs mål och aktivitetsplan 2019 
Presenteras på vårmötet 
 
 
Juniorkommitténs mål och aktivitetsplan 2019 
Se egen bilaga. 
 
 
Miljökommitté mål och aktivitetsplan 2019 
Presenteras på vårmötet 

 
 
Old Members mål och aktivitetsplan 2019 
Mål 

• Vidmakthålla och utveckla OM:s verksamhet inom klubben 

• Öka den sociala samvaron 

• Fler deltagare i UGF:s seniortävlingar 
 
Aktiviteter 

• Planera och genomföra onsdagstävlingarna 

• Utbildning inom regelfrågor 

• Arrangera dagsresa till annan klubb 

• Utbyte med Gävle 

• Genomföra Ryder Cup och Solheim Cup mot Öregrund 



• Marknadsföra UGF:s seniortävlingar  

• Delta i UGF:s seriespel; herrar och damer  
 

 
 
Sponsorkommitté mål och aktivitetsplan 2019 
Sponsorkommittén skall bidra till klubbens intäkter enligt av årsmötet beslutad budget.  
Kommittén skall dessutom verka för att såväl sponsorer som övriga gäster känner sig välkomna 
till vår klubb samt erhåller en positiv upplevelse och känner glädje vid besöket. 
 
Mål 

• 18 hålsponsorer 

• 620 kkr i sponsorintäkter 

• 25 deltagande lag i sponsorgolfen 

• 20 deltagande lag i Företagsslaget 

• Minst 80 samarbetspartners 

• 10 nya samarbetspartners 

 
Aktiviteter 

• Utöka kommittén med två nya medlemmar 

• Genom trivselaktiviteter kring golfen skapa en nätverksmiljö för nya affärskontakter 

ex.vis ”Den Stora Golfdagen” 

• Marknadsföra klubben som den ideala partnern för företagsgolf 

• Bjuda in samarbetspartners till upptaktsträff  i maj i samband med en 

sponsor/konferensresa 

• Arrangera Sponsortävlingen 

• Arrangera sponsor cup (Företagsslaget) 

 
 
Handigolfkommittén mål och aktivitetsplan 2019 
 
Mål 

• Att behålla de nuvarande deltagarna. 

• Öka antalet deltagare.  

• Förstärka ledarsidan med fler kvinnor och män. 

• Egen och gemensam informationsbroschyr med klubben 

• Ytterligare tillrättaläggning för fysiskit funktionsnedsatta att träna på egen hand. 
 
Aktiviteter 

• Regelbunden träning/ kontinuitet 

• Presentera Handigolfen för olika organisationer 

• Ledarutbildning genom klubben, SGF och  
handikapporganisationer. 

 
 
 
 



Övriga kommittéers verksamhetsplaner är under omarbetning och presenteras vid klubbens 
vårårsmöte 2019. 
   



    

ÄLVKARLEBY GK 
   

    

Budget 2019 
   

    

Föreningens intäkter    

       

Belopp  Utfall  Prognos Budget 

 2017 2018 2019 

Tävling/träning 314 174 256 850 280 000 

Kurser/utbildning 101 536 152 298 163 000 

Sponsorer/reklam 614 000 607 100 620 000 

Greenfee 1 281 182 981 584  1 125 000 

Range/ Stugor 457 647 542 413 535 000 

Försäljning shop 1 078 132 1 080 000 1 100 000 

Medlemsavgifter 2 967 915 3 088 158 3 180 000 

Erhållna bidrag 213 541 212 000 195 000 

Föreningsint anl. 50 000 50 000 50 000 

Övriga föreningsintäkter 194 405 57 095 65 000 

Summa 7 272 532 7 027 498 7 313 000 

     

       

Föreningens kostnader       

 Utfall  Prognos Budget 

 2017 2018 2019 

Tävling/träning 265 091 201 565 209 000 

Sponsorer/ Reklam 28 813 74 928 55 000 

Greenfee/ Rangen 65 192 50 493 37 000 

Inköp varor shop 1 046 807 874 800 880 000 

Kostnader banan 645 885 779 252 723 000 

Övriga kostnader 1 358 590 1 351 934 1 351 000 

Personal 3 021 482 3 229 180 3 357 000 

Avskrivningar 520 348 584 388 591 000 

Räntekostnader 118 206 76 000 110 000 



Summa 7 070 414 7 222 540 7 313 000  

 

 

Årets resultat 202 118 -195 042 0 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2019 
 
Ordförande för en tid av 1 år 
Thomas Trybom  Nyval 
 
Övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
Stefan Hult   Kvarstår 1 år 
Örjan Löfström  Kvarstår 1 år 
Tommy Bergström  Omval 
Yvonne Thunman  Omval 
Roger Gahlin   Nyval 
David Carlsson  Fyllnadsval på 1 år 
 
Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
Sylvie Köönverk  Nyval 
Maria Högberg  Nyval 
 
Revisorer för en tid av 1 år   
Björn Engblom  Omval 
Anders Wetterberg  Omval 
 
Revisorssuppleant för en tid av 1 år 
Eva-Britt Lindholm  Omval 
 
Valberedning 
Gunnar Thunman, Lennart Billfalk och Daniel Gunnarsson  
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