Höstårsmöte
Älvkarleby
Golfklubb

12 januari
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”Teams” Webb-baserat med start kl 19.00

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
6. Verksamhetsberättelser
7. Ekonomisk rapport
8. Fastställande av avgifter för år 2021.
Medlemsavgifter, Greenfee, Städavgift, Tävlingsavgift
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret.
10. Val av:
- Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.
- Tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
- Två (2) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.
11. Val av:
- Två (2) revisorer för en tid av ett (1) år
- En (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.
12. Val av ledamöter i valberedning.
- Ordförande för en tid av ett (1) år.
- Två (2) ledamöter för en tid av ett (1) år.
13. Val av ombud till Upplands Golfförbunds årsmöte
14. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller röstberättigad medlem, minst 4 veckor
före mötet.
15. Övriga frågor - Info från klubben
16. Mötet avslutas

Styrelsens sammansättning 2020
Ordförande

Thomas Trybom

Vice ordförande

Yvonne Thunman

Kassör

Tommy Bergström

Övriga ledamöter

Stefan Hult
Örjan Löfström
Roger Gahlin
Sylvie Köönverk

Suppleanter

Maria Högberg
Hans Lindström

Revisorer

Björn Engblom
Anders Wetterberg

Revisorssuppleant

Eva-Britt Lindholm

Sammanträden
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. På oktobermötet var alla kommittéordföranden
samt valberedningen inbjudna.
Vårårsmöte hölls 2020-06-30
Anställd personal
Banpersonal:

Fredrik Wistedt– Banchef/Head greenkeeper
Glen Westerlund, Sebastian Engvall, Hans Skoglund, William Wall
och David Högberg har varit säsongsanställda.

Kansliet:

Johan Malmsten – Klubbchef/pro, Cecilia Leijon Fröjd– Kansli/pro,
Hanna Roos – Kansli/pro, Maria Spante har under säsongen arbetat
på kansliet.

Medlemmar
Antalet registrerade medlemmar i GIT uppgick per 5/11 2020 till 1078 personer, varav 857
personer är aktiva. 30 spelrätter har bytt ägare under 2020. Antalet spelrätter uppgick vid samma
tidpunkt till 800 stycken.
Fördelning
Damer 241 stycken
Herrar 837 stycken

Ekonomi
Prognosen för verksamhetsåret 2020 visar på ett mycket positivt resultat. Årets beräknade
överskott beror främst på den stora ökningen av greenfeegäster- och intäkter i spåren av Corona.
Vi har haft en ökning av antalet deltagare på grönt kort- och andra kurser och lektioner. Det har
även gett oss en ökning av nya medlemmar vilket förstås är positivt inför framtiden.
Verksamheten
Förutom denna verksamhetsrapport hänvisar styrelsen till respektive kommittés
verksamhetsrapport för 2020.
.
Älvkarleby GK 2020-11-04

Thomas Trybom

Yvonne Thunman

Tommy Bergström

Stefan Hult

Örjan Löfström

Sylvie Köönverk

Roger Gahlin

BANKOMMITTÉN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Bankommittén har till dagens datum haft 9 möten under året
De åtgärder som gjort under året är:
-

-

-

Två städdagar arrangerades i april och deltog gjorde ett 30 tal medlemmar under dessa
dagar. Det vanliga säsongsförberedelserna gjordes och nytt var att 6 st greener och lika
många tees dukades /täcktes för att se skillnader i gräsväxt dukade och icke dukade ytor.
Vertidrain köpts i under våren. Djupluftaren skall ge oss bättre greener (bl.a utveckla
rotsystem-förbättra upptagningen av näringsämnen m.m.)
Flera träd som varit dåliga har beskurits eller tagits bort. Detta har gjorts på hål 7, 8, 10,
17.
På fler av dessa hål har de borttagna träden, under hösten, ersatts med nya.
Ny form på fairway har klippts på hål 6 och den vänstra sidan.
På hål 6 har, under hösten, greenområdet släntats av på den vänstra sidan då vi haft
incident med maskin som rullat ner från green ner i gräsbunkern. Kullen på fairway har
tagits bort och området har gjort homogent med omgivande fairway. Materialet som
tagits bort har använts för att slänta av greenområdet.
Greenen på hål 8 har den klippta ytan utökats i bak-kanten och framförallt höger.
Stolpe för elbilar har monterats och varit i drift sedan i våras.
Tallskogen mellan baksidan rangen och stora vägen har rensats och givit
sponsorkommittén möjlighet att sälja fler reklamplatser vilket också gjorts. Området
kommer att röjas ytterligare under höst-vinter-vår.
Torvyta på ca 100 kvm har byggts i det bakre vänstra hörnet av rangen för.
Målgreener har börjat byggas på rangen med bl.a materialet som tagit bort för att anlägga
torvgreen. Detta för att öka intresset och möjligheterna till bra målträning på rangen för
de som ej önskar använda sig av närspels green. Fler målgreener kommer att anlägga
eftersom.
Klubbhusbyggnaden målades under våren om av en frivilliggrupp.
Ruffen på banan har klippts ner under oktober månad.
Campingen har utökats med 3-4 platser då vi inte haft tillräckligt med ställplatser vid flera
tillfällen under sommaren.

Det återstår några åtgärder som efter dagens datum kommer att göras under okt och nov. månad.
- Slipers vid tee hål 1 kommer att ersättas av kantsten. Fler halkincidenter har skett på
slipers här och på hål 4:a. På hål 4.a kommer den också att bytas ut.
- 3-5 träd kommer att planteras efter flaggstången vid 2:an green för att ytterligare rama in
hål 2 och greenområde och få ett tydligare avslut av hålet.
Mycket av det arbete som utförts på och omkring banan är (likt tidigare år) 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.

Bankommitténs sammansättning:
Johan Malmsten tf ordf.
Yvonne Thunman
Fredrik Vistedt
Christer Muhr
Willy Helzenius
Perry Andersson (sedan hösten 2020)
Mickael Swedh (sedan hösten 2020)
Daniel Karlsson (har valt att avgå sommaren 2020)

PARAGOLF KOMMITTÈN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
I mars 2017 bildades Älvkarleby golfklubbs parakommitte.
Kommittén har bestått av 3 personer Per Burman, Gun Fransson och Andreas Forslund
Kommittén har haft 2 planeringsmöten.
I februari deltog vi på en mässa i Uppsala för funktionsvariationer med temat Idrott för alla. Ca
700 personer besökte mässan där vår Paragolf presenterades och golf på olika nivåer kunde
testas.
När pandemin under våren drabbade vårt land så medförde det som alla vet stora problem för de
personer med funktionsvariationer. Vi tappade bort vårt trogna gäng från Kyrkgatans boende de
hade problem med resor hit väldigt tråkigt.
Dagverksamheten från Skutskär återkom i år igen, vi genomför friskvård 4 ggr där de fick prova
på golf med div olika övningar och under strikt ordning gällande Corona beteende. Grupperna
var 5 pers /gång + ledare.
Paragolfbilen har varit ute på banan 3 gånger används på rangen samt utlånad till paragolfdag i
Gävle.
En ny idé har provats på klubben i år att kunna erbjuda arbetsuppgifter som är anpassade för
personer med funktionsvariationer. Det har varit 2 st personer med personal som vid 14 tillfällen
varit och jobbat på klubben. Det här fungerade väldigt bra och följden blev reportage i tidningen
och intervju i radion med grabbarna. Klubben har förstås kostnadsfritt ställt upp med ledare och
allt därtill.
Paragolfkommitténs sammansättning:
Per Burman
Gun Fransson
Andreas Forslund

MILJÖKOMMITTÉN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Miljöplan för Älvkarleby Golfklubb 2019 är vägledande för arbetet och finns på klubbens
hemsida.
Miljö- och Skyddsrond har genomförts och dokumenterats. Ensamarbete har uppmärksammats.
Viktigt att tänka på personsäkerhet i alla lägen.
Energiförbrukningen följs upp löpande och besparingsförslag har lämnats.
Torrängen mellan hål 6 och 7 har slagits och växtmaterial har transporterats bort med
ekonomiskt bidrag från Upplandsstiftelsen.
Länsstyrelsen har ett åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald där länets
golfklubbar är inbjudna att medverka. Golfbanans roll för att bevara och öka den biologiska
mångfalden i parker och grönområden nämns inom fokusområdena invasiva arter och byggd
miljö.
Banutvecklingsplan och skötselplan för biologisk mångfald behöver samordnas.
I Älvkarleby kommun har fem invasiva växter uppmärksammats under året och bekämpning har
inletts och kommer att fortsätta.
Jättebjörnloka har funnits på golfbanan och nära golfklubbens mark finns Jättebalsamin som har
bekämpats under året.
Det är markägarens ansvar att hålla efter invasiva arter och vi får vara beredda att ingripa om
växterna dyker upp även på vår mark.
Uppdatering av Miljöplan för Älvkarleby Golfklubb 2020 har diskuterats och förslag kommer att
lämnas för 2020.
För miljökommittén
Hans Lindström

Miljökommittén sammansättning:
Hans Lindström, ordf. 070-523 70 23, hans.o.lindstrom@gmail.com
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 2020
2020 blev inte riktigt som vi tänkt oss. Under våren drabbades vi nationellt av Coronapandemin
och vi fick ställa in delar av den planerade verksamheten.
Damkommittén har i år genomfört tävlingar vid 19 tillfällen. 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. Priset vanns av Monica Lindegren.
Vi har under säsongen haft över 300 starter vilket nästan är en fördubbling mot föregående år.
De som spelat 9 hål sällskapsspel har ökat mest.
Förra året hade vi strax över 160 starter vilket är färre än 2018. Anledning till det har vi skrivit om
tidigare.
Vi har genomfört en matchstege med både en A och B final. 16 spelare deltog.
A-finalen vanns av Tuula Lindell och B-finalen vanns av Britt-Louise Lindgren.
Antalet fåglar i ”Birdieträdet” blev 73 st jämfört med 34 st föregående år.
2020 började med 3 damkvällar under jan-mars som hölls av Lisbeth. Mental träning, kost och
annan träning ingick.
Vi planerade en fjärde damkväll i april med bla ”loppis av golfprylar” som tyvärr fick ställas in
pga Coronapandemin.
Den planerade resan till Eckerö och dagsturen till Öregrund fick också ställas in pga pandemin.
Under v 26 som vanligtvis är golfveckan, spelade vi ”Kvällens drottning”.
Vi började med gemensam middag i restaurangen. Sedan gick vi ut ca 20.00 och spelade en 9hålsrunda i en varm och skön sommarkväll. Elisabeth Modig kröntes till 2020 års drottning.
Damkommittén har haft planeringsmöten vid fyra tillfällen.
Damkommittén sammansättning:
Monica Lindegren
Maria Högberg
Lisbeth Pedersen

JUNIORKOMMITTÉN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
År 2019 hade klubben 74 juniorer och året 2020 visar 80 stycken registrerade. Det är en liten
ökning och vi ser en utveckling av antal i åldrarna 14-18 år vilket resulterar i att vi under året haft
många fler ronder registrerade för juniorer. Vi har varit ute på skolor vid ca 15 tillfällen och
genomfört golf i skolan under idrottslektioner vilket har gett nya juniorer. Sedan har vi även
deltagit med SISU i deras satsning Sommarskoj i Skutskär & Tierp som arrangerades under
sommarlovet.
Träningsverksamheten har varit ca 25% av de 80 aktiva juniorer vi har i klubben och de flesta
ligger i åldrarna 8-12. Det har varit ett snitt på ca 10 barn och ungdomar som deltagit under
säsongen vilket är en ökning gentemot 2019. Under vår och höst har vi tränat två gånger i veckan
och under semesterperioden en gång i veckan. Det har varit möjligt för alla upp till 18 år att träna
golf med fysiska inslag i organiserad form samt vårt herrlag som vi erbjudit en gemensam träning
i månaden för att få ihop sammanhållningen. Avslutningen på säsongen blev en lyckad kväll med
aktivitet på banan i form av lagspel och utmaningar samt en grillad hamburgare utanför
klubbhuset av några engagerade föräldrar. Ett gott slut och en bra start för fortsatt träning som
nu i vinter kommer ske inomhus en gång i veckan.
Vi har genomfört två sommarlovsläger där vi under båda lägren haft rekord i deltagarantal. Första
lägret som ägde rum under midsommarveckan deltog 24 barn i åldrarna 6-14 år under fyra dagar.
Läger nummer två genomfördes i mitten av augusti och där deltog 15 barn under fem dagar.
Detta är ökningar med mer än 100% vid båda tillfällena. De flesta som deltog i lägren har inte
varit med på de vanliga träningarna, något vi ska försöka förändra till nästa år för att få fler med
på träningarna.
Tävlingsverksamheten utanför klubben är lite mindre aktiv just nu på vår klubb när det kommer
till spetsen. Det är två stycken aktiva tävlingsspelare som spelat under säsongen och det är Max
Forsberg samt William Lugnfors Asplund. Dessa har tävlat på olika nivåer, både junior och
seniornivå med blandade resultat. Max tog hem en tävling på Drottningholm under säsongen och
har visat goda resultat under 2020.
Vår egen tävlingsverksamhet blev positiv i form av GUSAB. Det ändrade namn till mys istället
för tävling vilket under säsongen resulterat i deltagarrekord. Vi har haft tre tillfällen och första
hade vi 15 barn, andra 9 barn och tredje tillfället 14 barn. Detta har varit en positiv del i träningen
att vid tre tillfällen äta en hamburgare innan vi går ut tillsammans och spelar på banan. Dessvärre
fick vi lägga ner vår Handelsbanken VPR då vi inte riktigt haft någon deltagare på hela säsongen.
// Cecilia Leijon Fröjd
Junior och elitkommittén sammansättning:
Cecilia Leijon Fröjd
Joakim Asplund
Tomas Nälsén
Matilda Åkerlind
Ellen Lugnfors Asplund

Senior Kommittén (F.d OM)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Kommittén har under säsongen haft 6 protokollförda möten.
På grund av rådande Corona pandemi har upplägget för verksamheten skilt sig något från tidigare
säsonger. Vi har följt rekommendationer från SGF och därmed sett oss tvungna att utesluta vissa
planerade aktiviteter.
Vi inledde säsongen i maj, dock i mindre skala och som sällskapsrundor. Endast i syfte att skapa
möjlighet till golfspel på ett säkert sätt. Detta fortsatte även under juni månad.
Tävlingsverksamheten startade vi i juli då det kom klartecken att anordna tävlingar på klubbnivå.
Deltagarantalet har under säsongen av naturliga skäl varit något lägre jämfört med föregående år.
Totalt har 91 seniorer deltagit i vår verksamhet på onsdagarna.
Order Of Merit har i stort genomförts som tidigare, 21 speltillfällen har genomförts, varav de 10
bästa resultaten räknats. Vi gratulerar årets vinnare som blev.
A-klassen: Dick Hagman
B-klassen: Åsa Sundell
I slutet av augusti genomfördes det årliga utbytet med Gävle GK. I år spelade vi Avan. Till
skillnad mot föregående år hade vi i år vädergudarna på vår sida.
Den planerade resan till Sala såg vi oss tvungen ställa in på grund av rådande restriktioner och att
samåkning inte gick att genomföra på ett säkert sätt.
I början av september var det dags för Ryder Cup mot Öregrund som i år spelades på Älvkarleby
GK.
Här gjorde våra herrar bra ifrån sig och vann med 8,5 mot Öregrunds 5,5.
Solheim Cup spelades i Öregrund under trevliga förhållande, dock ingen vinst för vår del.
Säsongsavslutningen fick i år fördelas på två tillfällen. Den gemensamma lunch samtliga deltagare
bjuds på i samband med avslutningen, skedde i år löpande vid sista 18-håls tävlingen, utan
gemensam samling. Säsongen avslutades som vanligt med en 4-manna scramble över 9 hål, med
efterföljande prisutdelning för hela säsongen.
Vi tackar Richard Olovsson för det fina pris han skänkt till Seniorerna och som skall gå till
säsongens bästa dam och herre. Priset skall vara ständigt vandrande. I år blev det samma vinnare
som av Order Of Merit, Dick Hagman och Åsa Sundell, som vi åter säger Grattis till!!
Seniorkommitténs sammansättning:
Yvonne Thunman Ordf.
Örjan Löfström
Sylvie Köönverk
Åsa Sundell
Lisa Billfalk
Gunnar Thunman
Göran Westlund

SPONSORKOMMITTÈN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Verksamhetsberättelse
• Sponsorkommittén har under året bestått av fyra medlemmar och har genomfört tre
kommittémöten.
• Den traditionella Sponsorgolfen genomfördes den 20 augusti med ett rekordstort antal
startande lag, 32 st. Som segrare stod vår nya sponsor NS Tak & Fönster som fick
representera ÄGK vid den gemensamma Sponsorgolfen på Bro Hof där laget slutade på
6:e plats.
• Företagsslaget genomfördes för andra året med 17 deltagande lag. Segrare 2020 blev
Advokatfirman Abersten.
• Årets resultat landade på 597 tkr, dvs något under budget. Tappet kan tillskrivas den
förunderliga situationen med Covid-19 samt att några samarbetspartners blivit uppköpta
med central styrning av sponsormedel. Vi lyckades dock knyta avtal med nya
samarbetspartners som räddade upp slutsumman något.
• Totalt har vi under året jobbat med 59 st. samarbetspartners.
• 8 st arrangemang av företagsgolf har genomförts under sommaren.
• Från 29 september 2020 består kommittén av ytterligare två medlemmar, Lars Högberg
och Cecila Leijon Fröjd.
Resultat 20200930
❑ Budget 620 000 kr
• Utfall 597 000 kr (623 000kr 2019)
❑ Tävling 25 000 kr (55 000kr 2019)
❑ 59 samarbetspartners (67st 2019)
• Prishöjning (33 000 kr)
• 7 nya partners (69 000 kr)
• 5 ändrade avtal (-5 000 kr)
• 15 partners valt att avsluta samarbetet pga covid-19
eller centralt VD-beslut (-123 000kr)
Sponsorkommitténs sammansättning:
Stefan Hult (ordf.)
Clarrie Leim
Stefan Sjöström
Johan Malmsten (klubbchef)
Nya medlemmar sedan hösten 2020
Lars Högberg
Cecilia Leijon Fröjd

TÄVLINGSKOMMITTÉN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
2020 blev som vi alla vet ett annorlunda år och så även när det gäller tävlingar. Inga tävlingar
genomfördes innan 1 juli. Dessutom vi fick vi en hel del avhopp när det gäller tävlingssponsor
pga situationen vi befinner oss i. Trots allt detta genomförde vi golfveckan, v29 istället för v26
som planerat, samt de tävlingar som redan var inplanerade efter 1/7.
Det blev en del nya rutiner med resultatrapportering, inga kanonstarter, inga prisutdelningar mm
men det gick överlag bra.
Vi har under året genomfört 13 st (22 st 2019) klubbtävlingar samt dessutom 1 st inom Upplands
seriespel, H22.
Det man kan se är att det är lagtävlingar som lockar deltagare. Vår första tävling för året,
Åkerlinds Plåt 2-mannascramble lockade hela 120 lag! Vi fick starta redan 06.30 och sista boll
kom in ca 21.30. Även övriga lagtävlingar lockade många deltagare. Singeltävlingar lockar inte lika
mycket.
Golfveckan genomfördes under vecka 29 med gott resultat även i år. Deltagarantalet var 554, ej
Race To Espana inräknat, vilket får anses vara ett bra deltagarantal. I år kunde vi inte genomföra
Longdriving eller Krögargolf men de kommer förhoppningsvis tillbaka nästa år.
KM genomfördes på samma sätt som vi gjort några år tillbaka. Deltagarantalet i KM var det
lägsta på flera år.
2020-års klubbmästare är följande:
Damer
Damer Hcp
D 60
D 70

Åsa Bräster
Tuula Lindell
Tuula Lindell
Monica Lindegren

Herrar
Herrar Hcp
H 21
H 40
H 50
H 60
H 70

Max Forsberg
André Swerin
Max Forsberg
Michael Swedh
Anders Ojamäe
Olle Ivarsson
Dick Hagman

Race to Älvkarleby vanns i år av Anders Ojamäe.
Vi har även i år skänkt 10kr/deltagare till Cancerfonden och dessutom hela tävlingsavgiften från
tävling ”Fuck Cancer” (3700kr). Totalt har vi samlat ihop 12790 kr, tack för det.
Vi hoppas att vi nästa år kan köra igång tävlingssäsongen i maj som brukligt och golfveckan
under v26 samt även kunna genomföra kanonstarter mm.
Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till genomförandet av våra tävlingar under
säsongen.
Tävlingskommittén sammansättning:
Anders Ekelund
Christina Söderlind
Stephan Abramsson
Christer Bärlund
Inga Örnblom

Jonny Melander

HANDICAP KOMMITTÉN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Kommittén har bestått av undertecknad, Roger Gahlin och Christer Bärlund.
Även kansli personalen har varit delaktiga och genomfört beslut som tagits och uppdaterat i GIT.
Under året har det inkommit ansökningar om förändrad Hcp grundade på olika orsaker.
Vi har tittat på varje enskild person och avlämnat vår bedömning.
Världshandicapsystemet började gälla från 1 mars 2020 och hade en del inkörningsproblem som
löstes efterhand.
Vi planerade att genomföra informationsträffar med olika grupper, juniorer, Seniorer (Old
Members) o.s.v under våren men detta utgick p.g.a corona. Om intresse finns till våren kan detta
tas upp igen.
Kommittén avser att sitta kvar även 2021
Älvkarleby 2020-11-05
Svante Andersson
Handicapkommitténs sammansättning:
Svante Andersson Ordf.
Roger Gahlin
Christer Bärlund

Älvkarleby GK
Prognos 2020
2019
Utfall

2020
Budget

2020
Prognos

Föreningens intäkter
Tävling/träning
Kurser/utbildning
Sponsorer/reklam
Greenfee
Range
Försäljning shop
Medlemsavgifter
Erhållna bidrag
Övriga föreningsintäkter
Summa

252 459
146 537
623 292
1 002 536
581 933
1 134 643
3 053 550
336 943
57 780
7 189 673

240 000
175 000
620 000
1 080 000
627 000
1 150 000
3 170 000
325 000
29 000
7 416 000

139 663
215 804
599 000
1 480 000
792 800
1 220 000
3 204 750
539 324
39 920
8 231 261

225 141
94 092
59 950
954 988
785 323
1 385 086
3 226 573
569 252
72 655
7 370 060

221 000
70 000
42 000
908 000
768 000
1 354 000
3 401 000
542 000
110 000
7 416 000

96 875
65 000
46 003
1 028 586
928 360
1 617 242
3 177 000
528 804
83 992
7 571 862

-180 387

0

659 399

Föreningens kostnader
Tävling/träning
Sponsorer/reklam
Greenfee/rangen
Inköp varor shop
Kostnader banan
Övriga kostnader
Personal
Avskrivningar
Räntekostnader
Summa
Resultat

Styrelsens förslag till avgifter för 2021
Spelrättsbevis
Fr.o.m 26 år

Marknadsvärde/se spelrättsbörs

Årsavgift för medlemmar
med spelrättsbevis
Fullvärdig medlem fr.o.m 26 år

Spelavgift

Medlemsavgift

Städpant

Totalt

4.300 Kr

300 Kr

300 Kr

4.900 Kr

Guldmedlemskap,
- Clinics 1-2 ggr per månad + resa till annan banan
årsavgift fullvärdig medlem
- Rangekort med 60 klick = värde 1500 kr
därefter reducerat pris på laddning av range-kort.
-10% rabatt i shopen på ord. pris.

+ 1.200 Kr mot ordinarie

5 ronder/säsong

1.600 Kr

Passiv medlem

400 Kr

Årsavgift för medlemmar utan spelrättsbevis
Seniorer

Årsavgift
5.000 Kr

Medlemsavgift Städpant
300 Kr
300 Kr

Totalt
5.600 Kr

Medlemmar 22 - 25 år

3.400 Kr

300 Kr

300 Kr

4.000 Kr

1.900 Kr

300 kr

2.200 Kr

5 ronder/säsong

300 Kr

1.900 Kr
400 Kr

Studerande, min 75% av tiden

1.900 Kr

300 Kr

300 Kr

2.500 Kr

Juniorer 19 - 21 år

1.600 Kr

300 Kr

300 Kr

2.200 Kr

1.000 Kr

300 Kr

1.300 Kr

Juniorer 13-18 år
Juniorer -12 år
Greenfee
Vardagar
Lörd/ sönd/ helg
9 hål vardagar
9 hål lörd/sönd/helg
Tävlingsgreenfee
Juniorer

500 Kr
Avgift
380 Kr (dagsgreenfee)
470 Kr (dagsgreenfee)
220 Kr
250 Kr
200 kr
½ avgift alla dagar

500 Kr

Verksamhetsplan Älvkarleby Golfklubb 2021
Den nya styrelsen kommer att fortsätta med att se över klubbens verksamhetsplan för 2021-2022
och 2025. Revidering kommer att vara slutförd och presenteras vid klubben vårårsmöte alt.
höstårsmåte 2021.
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:
Golfglädje vid Dalälvens strand.

Värdegrund
Vår värdegrund som skall ta oss till vår vision:
•
•
•

Glädje/Respekt
Trivsel
Gemenskap

Definition värdegrund
Glädje och Respekt
Genom att visa glädje och respektfullt bemötande gentemot varandra bidrar vi till att skapa en
bättre idrottsmiljö och klubbanda.
Gemenskap
Till oss är alla välkomna oavsett nationalitet, funktionsvariation, kön, etnicitet, religion, ålder, eller
sexuell läggning.

Trivsel
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet mot varandra, våra gäster och anläggningens
personal ökar trivseln.
Vi vårdar banan och den natur vår anläggning är en del av. Vi ger medlemmar, gäster och vår
personal möjlighet till utveckling både idrottsligt och som människor.
Älvkarleby Golfklubbs vision och värdegrund är reviderad av klubbens styrelse vid möte den 24
april 2019.

Klubbens organisation:
Styrelsen
Klubbens styrelse är sammansatt av personer från klubben. Styrelsemedlemmarna är alla ideellt
arbetande.
Styrelsens sammansättning 2020
Ordförande

Thomas Trybom

Vice ordförande

Yvonne Thunman

Kassör

Tommy Bergström

Övriga ledamöter

Stefan Hult
Örjan Löfström
Roger Gahlin
Sylvie Köönverk

Suppleanter

Maria Högberg
Hans Lindström

Klubbchef
(Adjungerad)

Johan Malmsten

•
•
•
•
•

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.

Undervisning och Shop Verksamhetsplan 2021
UNDERVISNING
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-speglarsiktpinnar, speglar etc kunna användas för att skapa bättre inlärningsmöjligheter för våra
golfelever.

Värdegrund
Glädje och Respekt
Genom att visa glädje och respektfullt bemötande gentemot varandra bidrar vi till att skapa en
bättre idrottsmiljö, klubbanda och teamspirit.
Gemenskap
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet mot varandra, våra gäster och anläggningens
personal ökar trivseln.
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).
Trivsel
Vi vårdar banan och den natur vår anläggning är en del av. Vi ger medlemmar, gäster och vår
personal möjlighet till utveckling både idrottsligt och som människor.

Mål 2021
• 50 st. på nybörjarutbildning
• 50 st. som deltar i vidare utbildning/tema kurser
• 150 st. privattimmar fullt betalande (40 min)
• 20 st sålda träningspaket (4 timmar + 2 tim spelträning)
• 20 st. personer som deltar i klubbens reseverksamhet (vår- och sommarresa (beroende av
corna pandemin)
• 20 deltagare på damkurs
• 10 deltagare på herrkurs
• 80 st. guldmedlemmar på träning under säsongen
• Vi skall regelbundet marknadsföra våra olika kurser i olika social medier genom hela
säsongen
• Regelbunden uppföljning av deltagare från våra nyböjarkurser. Detta skall ske genom hela
säsongen tillsammans med erbjudande om fadderhjälp.
• Att under våren eller sommaren kunna erbjuda undervisning en stuidon ipå ett modernt
sätt där elevens mål och ambitioner kan tas tillvara genom moderna och funktionella
hjälpmedel som år förekommande på de flesta klubbar som idag bedriver undervisning
med professionellt utbildade tränare.
Egen verksamhetsplan med mål 2022 och 2025 är under revidering.

GOLFSHOPEN
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.

Värdegrund
Glädje och Respek
Genom att visa glädje och respektfullt bemötande gentemot varandra bidrar vi till att skapa en
bättre idrottsmiljö, klubbanda och teamspirit.
Gemenskap
Genom att visa omtänksamhet, hjälpsamhet mot varandra, våra gäster och anläggningens
personal ökar trivseln.
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).
Trivsel
Vi vårdar banan och den natur vår anläggning är en del av. Vi ger medlemmar, gäster och vår
personal möjlighet till utveckling både idrottsligt och som människor.

Mål 2021
• Jobba med 3 hårdvarumärken (klubbor) och 5-6 inom mjukvara
• Utbilda och öka kompetensen hos personal inom alla områden.
• Hålla ett minimum av lager för att ökad omsättningshastighet minimal lagerkostnad.
• Genomföra egna demos av klubbor och bollar vid ett flertal tillfällen genom säsongen.
• Klubbor skall säljas genom framprovning för att finna rätt utrustning för varje spelare.
• Nå en omsättning på 1 275 000
• Bruttoförtjänst över 25%
• Vi skall regelbundet marknadsföra shopen och säljaktiviteter i olika social medier genom
hela säsongen
• Ha ett nära samarbete med vår största leverantörer att gemensamt planera och genomföra
aktiviteter för klubbens medlemma och gäster.
• Att kunna presentera och genomföra demos och customfitting i en modernt utrustad
studio.

Egen verksamhetsplan med mål 2022 och 2025 är under revidering

Kommittéernas Verksamhetsplan 2021
BANKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021
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 genom frivillig eller projektgrupper

Aktiviteter
• Röja sly enligt banutv. plan.
• Rensning av dammar (vinter 2020/2021)
• Anordna städdagar
• Jobba med utveckling av träningsområden
• Se på möjligheter till nya klipprofil av fairway/ semiruff.
• Plantera träd för att göra tydliga skiljen mellan hålen men också andra områden på
klubbens anläggning.
DAMKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021
Damkommittén kommer att erbjuda aktiviteter under vintern för att behålla och öka den sociala
gemenskapen för klubbens alla damer. Det kommer att bestå av en studiecirkel utifrån boken
”Stolt, stark och säker” i samarbete med SISU.
-

Lisbeth Pedersen och Cissi Leijon-Fröjd kommer att hålla i två grupper i klubbhuset vid
ca 10 tillfällen under vintern.
Vi vill synliggöra damerna mera! Genom t.ex. med inslag i Nyhetsbreven, länka en
”folder” under hemsidan mm.
Att spela tävlingar/social golf varje torsdag under maj-september 2021. Att öka starterna
ytterligare på torsdagsgolfen.
Kontakta andra klubbar och ta del av deras verksamhet. Även bjuda in t ex Skutskärs
dambandylag till samverkan.
Göra en endags tur för spel på någon av våra klubbar i samarbete.
Ordna en resa till Eckerö med övernattning.
Fortsätta med att fylla vårt ”birdie” träd.
Delta i UGF:s matchspel samt att genomföra en egen matchstege.

-

Fortsätta utbyte av greenfeecheckar.
Titta på möjligheten att själva ordna en damtävling, samt bjuda in till en mixtävling med
både damer o herrar.
En liten varsågod ”Loppishörna” i damernas omklädningsrum, där vi kan lämna saker
som inte passar, men som kanske passar någon annan.

Monica Lindegren
Maria Högberg
Lisbeth Pedersen

JUNIORKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021

Under revidering.
MILJÖKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021

Under revidering.
SENIOR KOMMITTÉNS MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021
Kommittén arbetar för att främja och vidareutveckla den sociala gemenskapen bland klubbens
seniorer, som vänder sig till damer 50 och herrar 55 år och däröver.
Mål
-

Vidmakthålla och vidareutveckla seniorernas verksamhet inom klubben
Öka den sociala samvaron
Öka antalet deltagare vid onsdagstävlingarna
Delta i seriespel och andra tävlingar anordnade av UGF

Aktiviteter
- Planera och genomföra onsdagstävlingar
- Utbildning i regelfrågor
- Arrangera dagsresa till annan klubb
- Utbyte med Gävles seniorer
- Genomföra Solheim Cup och Ryder Cup mot Öregrund
- Mailutskick till åldersmässigt potentiella deltagare i seniorernas verksamhet
- Arrangera seriespel och andra seniortävlingar på uppdrag av UGF

SPONSORKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021
Sponsorkommittén skall bidra till klubbens intäkter enligt av årsmötet beslutad budget.
Kommittén skall kontinuerligt utveckla sponsorverksamheten samt vårda befintliga relationer
med våra samarbetspartners. 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
30 deltagande lag i sponsorgolfen
20 deltagande lag i Företagsslaget
Verka för att behålla befintliga samarbetspartners
Söka avtal med minst 5 nya samarbetspartners

Aktiviteter
- Utöka kommittén med ytterligare en ny medlem
- 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 (beror på utvecklingen av Covid-19)
- Arrangera Sponsortävlingen
- Arrangera sponsor cup (Företagsslaget)

PARAGOLFKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021
Kommittén hanteras idag av kansliet. Ny ordf. skall utses av klubbens styrelse (efter
höstårsmötet).
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 fysiskt funktionsnedsatta att träna på egen hand.
o (lån av klubbor (förlängda.
Att ytterligare synliggöra vår satsning på personer med funktionsvariationer och de
hjälpmedel vi anskaffat för att möjliggöra golfspel för dessa personer.

Aktiviteter
- Regelbunden träning/ kontinuitet genom hela säsongen.
- Visa paragolf vid Fallens Dag, Willy:s bakluckeloppis, Parasportdagar m.m.
- Presentera Paragolfen för olika organisationer (SGF, UGF, Parasport förbund,
organisationer)

-

Ledarutbildning genom klubben, SGF och
handikapporganisationer.
Aktivt uppsöka boenden, dagverksamheter och handikapporganisationer för att
informera om möjligheterna för målgruppen att prova på eller utöva golf på Älvkarleby
golfklubb.

TÄVLINGSKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2021

Under revidering.

ÄLVKARLEBY GK
Budget 2021
2019
Utfall

2020
Prognos

2021
Budget

Föreningens intäkter
Tävling/träning
Kurser/utbildning
Sponsorer/reklam
Greenfee
Range
Försäljning shop
Medlemsavgifter
Erhållna bidrag
Övriga föreningsintäkter
Summa

252 459
146 537
623 292
1 002 536
581 933
1 134 643
3 053 550
336 943
57 780
7 189 673

139 663
215 804
599 000
1 480 000
792 800
1 220 000
3 204 750
539 324
39 920
8 231 261

230 000
245 000
620 000
1 225 000
735 000
1 275 000
3 265 000
385 000
37 000
8 017 000

225 141
94 092
56 950
954 988
785 323
1 385 086
3 226 573
569 252
72 655
7 307 060

96 875
65 000
46 003
1 028 586
928 360
1 617 242
3 177 000
528 804
83 992
7 571 862

212 000
85 000
57 000
1 046 000
980 000
1 517 000
3 484 000
556 000
80 000
8 017 000

-180 387

659 399

0

Föreningens
kostnader
Tävling/träning
Sponsorer/reklam
Greenfee/rangen
Inköp varor shop
Kostnader banan
Övriga kostnader
Personal
Avskrivningar
Räntekostnader
Summa
Resultat

Förslag på styrelseledamöter för verksamhetsåret 2021
Valberedningen har följande förslag på personer till de olika förtroende posterna i klubben.
Ordförande för en tid av 1 år
Mats Ohlsson

Nyval 1 år

Övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Maria Högberg
Nyval 2 år
Lennart Eilemar
Nyval 2 år
Lars Högberg
Nyval 2 år
Stefan Hult
Kvarstår 1 år
Örjan Löfström
Kvarstår 1 år
Sylvie Köönverk
Kvarstår 1 år
Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
Mattias Mattson
Tim Lund

Nyval 1 år
Nyval 1 år

Revisorer för en tid av 1 år
Björn Engblom
Anders Wetterberg

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorssuppleant för en tid av 1 år
Eva-Britt Lindholm

Omval 1 år

Höstårsmöte 2021-01-12 Älvkarleby Golfklubb
Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till höstårsmötet.
Älvkarleby 02/11 2020
Styrelsen Älvkarleby Golfklubb
Thomas Trybom
Ordförande

Övriga frågor - Info från klubben
Det beviljade bygglovet för anläggande av golf/träningsstudio har överklagats av politiker i
kommunen. Överklagandet har gått till förvaltningsrätten som skall handlägga ärendet vidare.
P.g.a detta ligger projektet nu vilande till vi erhåller ett nytt beslut från förvaltningsrätten och
kommunen.

