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Styrelsens sammansättning 2022 

                                                                                        
 
Ordförande  Mats Ohlsson 
 
Vice ordförande Stefan Hult 
 
Kassör  Lars Högberg 
 
Sekreterare  Stefan Hult 
 
Övriga ledamöter Eva-Britt Säfström 
  Maria Högberg 
  Helena Holmin 
  Lennart Eilemar 
  
Suppleanter  Gunilla Gidlöw 
  Matilda Åkerlind 
 
Revisorer  Björn Engblom 
  Anders Wetterberg 
 
Revisorssuppleant Eva-Britt Lindholm 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten. På oktobermötet var alla kommittéordföranden 
samt valberedningen inbjudna. 
 
Vårårsmöte hölls 2022-03-29 
 
Anställd personal 
Banpersonal:  Fredrik Wistedt– Banchef/Head greenkeeper,  

Johannes Eliasson, Glen Westerlund, Sebastian Engvall,  
Hans Skoglund och William Wall. 

 
Kansliet:  Johan Malmsten – Klubbchef/pro, Cecilia Leijon Fröjd– Kansli/pro, 
  Björn Estliden – Klubbchef 

Ellen Lugnfors Asplund, Oliver Löschner, – kansli och hjälptränare 
 och Maria Spante har under säsongen arbetat på kansliet. 

 
 
Medlemmar 
Antalet registrerade medlemmar i GIT uppgick per 29/11 2022 till 1071 personer, varav 953 
personer är aktiva.  Antalet spelrätter uppgick vid samma tidpunkt till 800 stycken. 
 
Fördelning 
Damer 224 stycken 
Herrar 847 stycken 
 
 
 



Ekonomi 
Prognosen för verksamhetsåret 2022 visar på ett negativt resultat.  Årets beräknade underskott 
beror främst på minskade greenfeeintäkter och ökade drivmedelskostnader. 
 
Verksamheten 
Förutom denna verksamhetsrapport hänvisar styrelsen till respektive kommittés 
verksamhetsrapport för 2022. 
 
 
Älvkarleby GK 2022-12-08 
 
 
 
Mats Ohlsson  Lars Högberg  Helena Holmin 
 
 
Stefan Hult  Eva-Britt Säfström Maria Högberg 
 
 
 
Lennart Eilemar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

Bankommittén har till per dagens datum haft 8 möten.  
 
De åtgärder/inköp som gjort under året är:  
- Johannes har anställts heltid på banan och Hasse har gått grundutbildningen GUB 
- Studion har tagits drift. 
- En städdag arrangerades i april och deltog gjorde ett 30 tal medlemmar under denna dag.  
- De vanliga säsongsförberedelserna gjordes och 13st greener dukades.  
- Hybridgräs har lagts på tee hål 5 och 9 
- De nya ställplatserna för husbilar och husvagnar har fått konstgräs till uteplatsen och  
  latrin/gråvattentömning har kopplats in och startats upp 
- En ny övergång på hål 8 och en bro på hål 12 har anlagts 
- Målgreener som byggdes på rangen 2021 har fått flaggor i olika färg och avståndsskyltar har  
  satts upp från 3 olika vinklar. 
- Nytt tee 54 har öppnats på hål 11 
- Upprensning av ris och stubbar från gallringen av skog har genomförts på hål 10 och hål 17. 
- Ruffen på banan har klippts ner under september månad. 
- Vi har stödsått med krypven 2 gånger under säsongen. Det har såtts in i våra greener sedan  
  2020 och skall ge oss flera fördelar beträffande skötsel och kvalitet på greener. Detta är ett  
  mångårigt projekt 
- Nya träd har planterats på hål 7 och 16/17 
- Belysning från parkeringen till studion har installerats 
- Två begagnade green/teeklippare köptes in under vintern.  
- En ny ruffklippare levererades under juli. 
- En begagnad såmaskin har köpts in till klubben  
 
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. Vi söker hela tiden efter nya personer som kan bidra vid enskilda banprojekt alt. bli en del av 
frivilliggruppen. 
 
Älvkarleby, 26 oktober 2022  
 
Bankommitténs sammansättning 2022:  
Fredrik Vistedt (fredrik.vistedt@alvkarlebygk.com) 
Lennart Eilemar 
Mats Thunman  
Christer Muhr (fram till oktober, ny kommittémedlem söks) 
Sylvie Köönverk  
Perry Andersson 
Hans Lindström 
 
 
 
 
 

 



PARAGOLF KOMMITTÈN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2022 
 
Kommittén har bestått av 3 personer, Lars Högberg, Gun Fransson och Cecilia Leijon Fröjd 
Kommittén har genomfört 2 planeringsmöten 2022. 
  
Under 2022 har vi genomfört 4 tillfällen, två före- och två efter sommaren, med möjlighet att 
testa på golf för den dagliga verksamheten i Skutskär. Tillfällena har varit mycket uppskattade och 
till min hjälp har jag haft Andreas Forslund Persson, medlem på klubben och tidigare 
proffsspelare historiskt spelande på Sydafrikatouren. 
 
Vi har ”rangespelat” vid samtliga tillfällen och avslutat med en puttningstävling. Vi har även 
spelat halva hål sjutton ett par gånger i form av en grupptävling, mycket uppskattat för dom som 
varit med. Vi ska också förstå att vissa personer i gruppen gärna kommer och tittar på men vill 
helst inte spela. Säsongen har avslutats med gemensam fika, korv, bullar och läsk. 
 
Andreas och undertecknad representerade klubben under ”Fritid för alla” eventet i Uppsala 
under en dag. Det var mycket uppskattat av deltagarna och borgar för att möjligheten finns att 
”rekrytera” fler intressenter med funktionsnedsättningar. Vi hade nästan fullt i vår monter under 
hela dagen där vi hade en populär puttningstävling med priser för dom som lyckades få bollen i 
hål, som sagt mycket uppskattat och vi var den enda golfklubben på plats. 
 
Målsättningen har varit att knyta fler personer från klubben till kommittén så att vi kan vända oss 
till en bredare samling av personer med funktionsvariationer. Tyvärr har vi inte lyckats med den 
förrutsatsen. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Andreas som varit en starkt bidragande orsak till att gruppen flyttat 
fram sina positioner när det handlar om spelet golf. Som vi alla vet är det roligare att spela och 
träna när man lyckas och utvecklas, det gäller förstås även den här gruppen. 
 
 
 Paragolfkommitténs sammansättning: 
  
Lars Högberg  
Gun Fransson   
Cecilia Leijon Fröjd,  (cecilia@alvkarlebygk.com) 
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MILJÖKOMMITTÉN 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

 

Vi har under året haft en avstämning med banchefen av checklistorna som SGF har tagit fram 
som stöd för skötseln av golfbanor. Verksamheten sköts väl och följer i allt väsentligt dessa 
riktlinjer. Vi har inte gjort någon arbetsmiljörond hittills i år utan den återstår att göra. 
Under året vi har varit representerade i Bankommittén och deltagit på de flesta mötena. Det är i 
det dagliga arbetet på golfbanan och genom vår långsiktiga banutvecklingsplan vi kan styra vår 
miljöpåverkan.  
 
Under året har vi medverkat i en projektutvecklingsidé att nyttja golfbanan som uteklassrum som 
SGF tagit initiativ till. Elever på kommunens skolor skulle komma en dag till Lugnet och 
kombinera prova på golf  och studera naturen. Ett projektförslag där Älvkarleby kommun skulle 
söka så kallat LONA-bidrag togs fram och tillstyrktes av klubbens styrelse. Projektet föll tyvärr i 
slutändan på att kommunens skolchef  såg sig tvingad att prioritera andra satsningar. 
Inom ramen för det diskuterade LONA-projektet har vi under året lämnat förslag på hur vi på ett 
säkert sätt skulle kunna vägleda besökare och informera mer om de naturvärden som vi har på 
golfbanan och hur vi vårdar dessa. Eftersom projektet inte blev av får vi gå vidare med 
information och skyltning på annat sätt. 
 
Torrängarna har hävdats enligt skötselplanen vi har avtalat om med Upplandsstiftelsen och två 
representanter från kommittén har bistått med bortforsling av biomassa för att minska gödningen 
av torrängen mellan hål 6 och 7. 
 
Kommittén har under året träffat Peter Edman från SGF och planerat för och genomfört en 
fältvandring på golfbanan den 25 augusti med totalt 9 deltagare för att bland annat titta på 
torrängarna. Tre representanter från Naturskyddsföreningen deltog och de har uttryckt intresse 
för fortsatt dialog och eventuellt samverkan. 
 
Miljökommittén har under året bestått av Hans Lindström, Per-Olof  Ferm, Lennart Billfalk, 
Fredrik Vistedt och Niklas Dahlbäck som tyvärr gick bort slutet av maj. 
 
Älvkarleby 2022-11-14 
 

För miljökommittén 
Hans Lindström 
 
Miljökommittén sammansättning:  
Hans Lindström, ordf. 070-523 70 23, (hans.o.lindstrom@gmail.com) 
Fredrik Vistedt, banchef 
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 

mailto:lennart.billfalk@gmail.com
mailto:perolof.ferm@gmail.com


 

 
DAMKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 
Damkommittén har erbjudit aktiviteter under vintern för att behålla och öka den sociala 
gemenskapen för klubbens alla damer. 
Det har bestått av en studiecirkel utifrån boken ”Stolt, stark och säker” i samarbete med SISU. 
Det har varit två grupper med 10-12 personer i varje grupp som har träffats vid 8 tillfällen. 
Kursledare har varit Lisbeth Pedersen och Cissi Leijon-Fröjd.  

 
Vi har spelat tävlingar/social golf  varje torsdag under maj-september 2022. 
Vi har haft en uppstartsträff  i samarbete med shopen. 
Vi har genomfört ”Kvällens drottning” med middag. 
Vi har haft en avslutningsmiddag. 
Under dessa aktiviteter har vi haft sammanlagt 286 deltagare, 40 unika personer varav 3st icke 
medlemmar. Vi har ökat med 56 deltagare på våra aktiviteter. 

 
Vi har nått målet att öka antal deltagare och föryngra medelåldern på torsdagsgolfen. 
 
Vi har både erbjudit fadderverksamhet på torsdagarna och individuella fadderrundor. 
 
Vi har fyllt vårt birdieträd med 50 st fåglar under säsongen i paritet med förra året. 
 
Vi har genomfört en matchstege där A-finalen vanns av Lisa Billfalk och B-finalen av Lotta 
Lindegren. En mycket uppskattad aktivitet som pågår under sommaren. 
Vandringspriset som avgörs efter 4 omgångar vanns i år av Monica Lindegren. 
 
Vi har genomfört en nationell damtävling med 14 lag anmälda, Älvkarleby Ladies Open” som 
varit enormt lyckat. Detta kommer att bli en tradition. Då ska tävlingen också in i klubbens 
tävlingskalender. 
 
Vi har haft utbyte med andra Upplands damer när det gäller greenfeecheckar. 
 
En liten ”loppishörna” har vi haft inne i damernas omklädningsrum, där målet var att få ihop en 
liten fikakassa så vi kan bjuda damerna på något gott nästa säsong. 
 
Vi hade planerat att göra en dagsresa och en resa med övernattning och det har inte genomförts. 
 
Monica Lindegren meddelar att hon tackar för sig och avgår från kommittén i samband med 
höstårsmötet 8/12 2022. 
 
 
Damkommitténs sammansättning: 
Monica Lindegren, ordf. (m_lindegren@hotmail.com)    
Maria Högberg  
Lisbeth Pedersen  
Elisabeth Modig 
 



 
 

JUNIORKOMMITTÉN 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

År 2021 hade klubben 38st juniorer i träning och året 2022 visar 95 stycken registrerade varav 51 i 
träning. Det är en rejäl ökning och vi har en helt ny träningsgrupp för de allra yngsta. Vi har varit 
ute på skolor vid totalt 4-5 tillfällen och genomfört golf  i skolan under 
idrottslektioner/idrottsdagar vilket har gett nya juniorer.  
 
Träningsverksamheten har varit 51 aktiva juniorer i åldrarna 4-16 år. Det har varit tre 
åldersgrupper under säsongen med fler deltagare i den yngsta och mellersta träningsgruppen 
gentemot 2021. Under vår och höst har vi tränat två gånger i veckan och under semesterperioden 
en gång i veckan. Totalt blev det 34 träningstillfällen för de äldsta grupperna och 30 tillfällen för 
den yngsta gruppen. Det har varit möjligt för alla upp till 18 år att träna golf  med fysiska inslag i 
organiserad form.  
 
Avslutningen på säsongen blev en lyckad kväll med aktivitet på banan i form av lagspel och 
utmaningar samt en pizza i klubbhuset som avslutning. Ett gott slut och en bra start för fortsatt 
träning som nu i vinter kommer ske inomhus en gång i veckan i studion fram till jul och blandat 
mellan studion och Bodaskolan efter nyår.  
 
Vi har genomfört två sommarlovsläger. Första lägret som ägde rum under midsommarveckan 
hade vi 29 barn i åldrarna 6-14 år under fyra dagar, vilket är ungefär samma som 2021. Läger 
nummer två genomfördes i mitten av augusti och där deltog 14 barn under fem dagar, vilket är 
några färre än 2021. De flesta som deltog i lägren har varit med på de vanliga träningarna.  
 
Tävlingsverksamheten utanför klubben har så sakta kommit igång där vi vid tre tillfällen har 
deltagit med eget lag i Rajder Kopp. Älvkarleby GK arrangerade dessutom en deltävling av Rajder 
Kopp i augusti som mottogs mycket positivt, beröm både för arrangemang och för banan.  
 
Vi har haft tre sammankomster med hamburgare och spel där de yngsta spelat ett eller två hål och 
de äldsta spelat 18 hål som mest.  
 
Juniorerna anordnade för andra gången sin egen tävling, Framtidslöftet, som en del av 
golfveckan. Färre spelare i år, men fler sponsorer på plats och uppskattat arrangemang. 
 
Juniorkommitténs sammansättning: 
Matilda Åkerlind, ordförande fram till 221013 

Tomas Nälsén, ordförande från 221013, (tomas.nalsen@gmail.com) 
Cecilia Leijon Fröjd 

Andreas Ellebo Olsson 

Ellen Lugnfors Asplund 

 



 

 

SENIORKOMMITTÉN (f.d OM)  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

Säsongen inleddes med ett upptaktsmöte där ett 60 tal seniorer deltog. Vi har som tidigare år 
arrangerat tävlingar varje onsdag från maj t.o.m. september. Efter framförda önskemål prövade vi 
att lägga in en partävling i programmet. Utfallet blev så positivt att vi kommer överväga att ha 
fler partävlingar till kommande säsong. Totalt har 93 personer deltagit vi ett eller flera tillfällen 
och med ett snitt av 46 deltagare per gång.  
 
Vi har i år kunnat återgå till gemensamma prisutdelningar, där vi också diskuterat svaren på de 
regelfrågor som delats ut vid varje tävlingstillfälle. 
Order of  Merit har genomförts, där de 10 bästa av totalt 19 ronder räknats. Årets vinnare blev: 
A-klassen: Björn Grönberg 
B-klassen: Per-Åke Wiberg 
 
Vinnare av Richard Olovssons vandringspris gick i år till Monica Lindegren och Björn Grönberg. 
Priset ska vara ständigt vandrande och gå till säsongens bästa dam och bästa herre oavsett klass. 
Nytt för i år är att vi under säsongen genomfört en matchstege, där Monica Lindegren stod som 
slutlig vinnare. 
 
Klubbens seniorer har deltagit i seriespel i olika klasser och även stått som arrangör vid två 
tillfällen, H 75 div 3 den 21/6 och H 70 div 1 o 2 den 28/8. 
Tävlingsutbyte med Gävle GK och Högbo GK har även i år genomförts. I Gävle var det Avan 
som stod på tur. 
 
I början av september genomfördes Ryder Cup mot Öregrund på Älvkarleby GK, med vinst för 
våra herrar. Solhem Cup fick vi tyvärr ställa in på grund av för få deltagare. 
Klubbens seniorer har under säsongen deltagit i kurser ledda av vår Pro/Cecilia. 
Säsongen avslutades den 28/9 med en 4-manna scramble över 9 hål, därefter prisutdelning och 
en gemensam lunch på restaurang Älvan. 
 
Vi gratulerar säsongens alla vinnare och tackar alla som vid något tillfälle deltagit i vår 
verksamhet. 

 
Seniorkommitténs sammansättning: 
Yvonne Thunman, ordf. (y.thunman@gmail.com)  
Örjan Löfström 
Leif  Jansson    
Sylvie Köönverk 
Lisa Billfalk    
Göran Westlund 
Gunnar Thunman   
Åsa Sundell  
 

  
 



 
 
MARKNADSKOMMITTÈN  

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 
Marknadskommittén har under året bestått av sju medlemmar där tyvärr en avgått under 
sommaren. Vi känner en viss oro för framtiden då medelåldern i kommittén är hög och vi 
behöver få in medlemmar som är i yrkeslivet och har goda kontakter med marknaden.  
Kommittén har genomfört sex möten under året. 
 
Sponsorgolfen för våra samarbetspartners genomfördes den 31 augusti i fint väder där Danske 
Bank stod som segrare och fick representera ÄGK vid den gemensamma sponsorgolfen på Bro 
Hof, där vinnarna från andra klubbars sponsorgolftävlingar deltager. 
 
Företagsslaget genomfördes för femte året med 15 deltagande lag och segrare 2022 blev ABAB. 
Vi har i år provat “Frukostmöten” för våra samarbetspartners, ett nytt koncept på nätverksträffar 
med bra feedback från våra sponsorer. 
 
Årets resultat stannade på 604 000 kr, 10% över budget och 14% bättre än 2021. Räknar vi in 
våra barteravtal så blev den totala omsättningen 725 000 kr.   
Totalt har vi under året jobbat med 58 samarbetspartners. 
7st arrangemang av företagsgolf  har genomförts under sommaren. 
 
Resultat 20221031 
Budget 550 000 kr 
Utfall 604 000 kr (528 000 kr 2021) 
58 samarbetspartners 
 
Marknadskommitténs sammansättning 
Stefan Hult, ordf. (stefanhult@hotmail.se)  
Stefan Sjöström  
Clarrie Leim           
Lars Högberg 
Andreas Klövenäs (slutade aug-22)   
Johan Malmsten (avgående klubbchef) 
Björn Estliden (ny klubbchef) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 
Under 2022 kunde vi så åter genomföra tävlingar utan restriktioner att förhålla oss till. Vi 
genomförde golfveckan under v26. Vi arrangerade också Eckerölinjen Golftour som 
arrangerades av UGF. 

Vi har under året genomfört 19 st (16 st 2021) klubbtävlingar samt dessutom 2 st inom Upplands 
seriespel (H22 och H50).  
Vi har även haft lag i H22, H40 och H50 (2 st) i Seriespelet inom UGF. 
 
Trenden från tidigare år med lågt deltagande i singeltävlingar fortsätter. Vi kan även se att 
deltagarantalet i partävlingar, förutom scamble, också går ner (ca 110 till 90).  

Golfveckan genomfördes under vecka 26 med lägre deltagarantal än mot tidigare år 481 mot 615 
(2021). Vi håller som bäst på med att utvärdera säsongen och fundera på vilka förändringar vi 
kommer att genomföra till nästa år. Vad är egentligen syftet med att arrangera tävlingar? 
Under säsongen har även AW golf  genomförts vid 5 tillfällen med gott resultat, detta kommer vi 
försöka vidareutveckla under nästa säsong. 

KM genomfördes i år tidigare med förhoppningen att öka antalet deltagare men det blev istället 
tvärtom. Nästa år flyttar vi tillbaka KM till augusti.  

2022-års klubbmästare är följande: 

Damer Monica Lindegren Herrar Peter Jacobsson 
Damer Hcp Monica Lindegren Herrar Hcp Lage Almström  
D 60  Tuula Lindell  H 21 Linus Asplund  
D 70  Monica Lindegren H 40 Peter Jacobsson 
   H 50 Mikael Berggren 
   H 60 Olle Ivarsson 
   H 70 Lars Lindegren 

Race to Älvkarleby vanns i år av Monica Lindegren. 
Vi har även i år skänkt 10kr/deltagare till Cancerfonden och dessutom hela tävlingsavgiften från 
tävling ”Fuck Cancer”. Totalt har vi samlat ihop ca 25000 kr, tack för det! 
 
Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till genomförandet av våra tävlingar under 
säsongen. 
 

 
Tävlingskommitténs sammansättning 
Anders Ekelund, ordf. (anders.ekelund61@gmail.com)  
Christina Melander  
Johnny Melander 
Christer Bärlund  
Lotta Andersson 
Robert Andersson  
Roger Gahlin 
 



Prognos 2022 
 

    2021 2022 2022 

  Utfall Budget Prognos 

Föreningens intäkter        

Tävling/träning   217 705 230 000 259 025 

Kurser/utbildning   266 037 290 000 213 744 

Sponsorer/reklam   554 500 550 000 615 000 

Greenfee   1 576 271 1 450 000 1 410 000 

Range   739 307 730 000 670 235 

Försäljning shop   1 289 829 1 375 000 980 000 

Medlemsavgifter   3 433 982 3 730 000 3 675 000 

Erhållna bidrag   669 792 524 000 574 000 

Övriga föreningsintäkter    97 246 138 000 116 605 

Summa   8 844 669 9 017 000 8 513 609 

        

         

Föreningens kostnader        

Tävling/träning   210 709 215 000 254 252 

Sponsorer/reklam   76 142 91 000 86 749 

Greenfee/rangen   42 796 71 000 75 858 

Inköp varor shop   1 070 558 1 100 000 858 000 

Kostnader banan   849 317 1 210 000 1 073 584 

Övriga kostnader   1 544 030 1 619 000 1 813 519 

Personal   3 390 443 4 061 000 3 895 080 

Avskrivningar   549 691 585 000 620 267 

Räntekostnader   57 306 65 000 86 000 

Summa   7 790 992 9 017 000 8 763 309 

        

Resultat   1 053 677 0 -249 700 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens förslag till avgifter för 2023 

    
Årsavgift för medlemmar med spelrättsbevis   Spelavgift, kr Medl.avgift, kr 

Fullvärdig medlem fr.o.m 26 år 
  

5200 400 

    
Guldmedlemskap 

  
1300 

 
- Rangekort laddat med 1500 kr 

   
- 10% i shopen på ord.pris 

   
- Clinics 1-2 ggr/mån + resa till 

   
annan bana, gäller fullvärdig medlem 

   

    
5-ronder/säsong 

  
1900 400 

    
Passiv medlem 

  
500 

 

     

    
Årsavgift för medlemmar utan spelrättsbevis   Spelavgift, kr Medl.avgift, kr 

Seniorer   6200 400 

    
5 ronder/säsong   2100 400 

    
Studerande min 75%  av tiden, upp till 30 år   2400 400 

    
Medlemmar 22-25 år   3900 400 

    
Juniorer 19-21 år   1900 400 

    
Juniorer 16-18 år   1400 400 

    
Juniorer 13-15 år   900 400 

    
Juniorer 1-12 år   400 400 

    
Stödjande medlem   500 

 

      



Greenfee   Greenfee, kr 

 
Vardagar   450 

  

  

  
  

Lördag/söndag/helgdag   500 
  

  

   
  

9 hål vardagar   270 
  

  

  
  

9 hål lördag/söndag/helgdag   290 
  

  

  
  

Tävlingsgreenfee   250 
  

  

   

 
Tävlingsavgift   150 

 
  

 

  
  

Juniorer 

 

halv avgift 

 

    
Hyra golfbil   Hyra golfbil 

 
Medlem utan läkarintyg   400 

 

    
Medlem med läkarintyg   200 

 

    
Gäst utan läkarintyg   450 

 

    
Gäst med läkarintyg   250 

 

    
Medlem med läkarintyg, maxgräns   15 ggr 

 
 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetsplan Älvkarleby Golfklubb 2023 

Styrelsen har under 2022, i samarbete med vår klubbrådgivare Tony Mullborn SGF påbörjat ett 
genomgripande strategiarbete. Detta arbete kommer fortsätta under våren 2023. Strategiarbetet 
kommer sedan ligga till grund för verksamhetsplanerna för 2023 – 2025 
 

Allmänt om Älvkarleby Golfklubb 
Vi är en ideell förening, medlem i Riksidrottsförbundet genom Svenska Golfförbundet. Klubben 
skall erbjuda verksamheter för alla åldrar, killar och tjejer, damer och herrar och alla nivåer av 
golfspelare. 
 
Klubbens 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  året runt, vara en mötesplats, ha roligt samt 
ge alla möjlighet till en bra golfutbildning. 
 

Vision 
Golfglädje vid Dalälvens strand 
 

Värdegrund 
Vår inre kompass som skall leda oss till visionen 
- Glädje/Respekt 
- Trivsel 
- Gemenskap 
- Kompetens och utveckling 

 

Definition av vår värdegrund 
 
Glädje och Respekt 
Genom att visa glädje och respektfullt bemötande av varandra bidrar vi till att skapa en bättre 
idrottsmiljö och klubbkänsla 
 
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 
 
Kompetens och Utveckling 
Vi utvecklar ständigt vår kompetens att vårda banan och den natur vår anläggning är en del av. Vi 



ger medlemmar, gäster och vår personal möjligheter till utveckling både idrottsligt och som 
människor 
Älvkarleby Golfklubbs vision och värdegrund är reviderad av klubbens styrelse vid möte 2019 04 
24. 

 

Klubbens organisation 

 
Styrelsen 
Klubbens styrelse är sammansatt av personer från klubben. Styrelsemedlemmarna är alla ideellt 
arbetande. 
Styrelsens sammanställning 2022 
Ordförande:   Mats Ohlsson 
Vice ordförande:  Stefan Hult 
Kassör:   Lars Högberg 
Övriga ledamöter:  Evabritt Säfström 
   Helena Holmin 
   Lennart Eilemar 
   Maria Högberg 
Suppleanter:   Gunilla Gidlöw 
   Matilda Åkerlind, adjungerad 
Adjungerade:   Klubbchef, Björn Estliden 
   Banchef, Fredrik Vistedt 
 
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 2023 

UNDERVISNING 

Mål 
Älvkarleby golfklubb skall erbjuda instruktion, träning och utbildning av hög kvalitet av 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 inomhus. Studion skall vara komplett med möjlighet till enklare fysträning. 
 

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

Mål 2023 

- 50st på nybörjarutbildning 

- 50st som deltar i vidareutbildning/temakurser 

- 200st privattimmar fullt betalande (40min) 

- 30st sålda tränings paket (olika typer av paket) 

- 20st personer som deltar i klubbens reseverksamhet (vår- och höstresa) 

- 30st deltagare på damkurs 

- 10st deltagare på herrkurs 

- 100st guldmedlemmar på träning under säsongen 

- Regelbunden marknadsföring av olika kurser på olika sociala medier 

- Regelbunden uppföljning av deltagare från våra nybörjarkurser. Genom hela säsongen 

tillsammans med erbjudande om fadderhjälp. 

- Studion: Lektioner 

   Kurser 

   Undervisning 

   Träning 

   Custom Fitting 

- Juniorverksamheten: se eget dokument 

 

 

 
 
 
 



 
 

Shop 

 
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 2023 

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

- Innan säsong utbilda och öka kompetensen hos personal inom alla områden 

- Hålla ett minimum av lager för att öka omsättningshastighet och minimera lagerkostnad 

- Genomföra egna demos av klubbor och bollar vid ett flertal tillfällen under säsongen 

- Klubbor skall säljas genom framprovning för att finna rätt utrustning för varje spelare 

- Nå en omsättning p 1 375 000 

- Bruttoförtjänst över 25% 

- Vi skall regelbundet marknadsföra shopen och säljaktiviteter i olika medier under hela 

året 

- Ha ett nära samarbete med våra största leverantörer och att gemensamt planera och 

genomföra aktiviteter för klubbens medlemmar och gäster 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommittéernas Verksamhetsplan 2023 
 
 
BANKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2023 
 
Mål  
 

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

• Utveckla banans kringområden  

• Öka banans poäng i enkäten Players1st till över 77 (72 i år) sett över hela säsongen  

• Arbeta med att få fram en masterplan för banan  

• Öka antalet ideellt arbetande genom frivillig eller projektgrupper 
 
 
 
 
JUNIORKOMMITTÉNS MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN 2023-2027 
 
Kommitténs sammansättning 2022. 
Ordförande   Tomas Nälsén 
Sekreterare  Tomas Nälsén 
Tävlingsansvarig Cecilia Leijon Fröjd 
Representant knatte - 
Representant mellangrupp Anders Höög 
Representant äldre grupp Andreas Ellebo 
Junior tränaransvarig Cecilia Leijon Fröjd 
Tränare  Cecilia Leijon Fröjd 
 
I övrig se separat dokument. 
 
 
DAMKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2023 

 
Damkommittén kommer att erbjuda aktiviteter under vintern för att behålla och öka den sociala  
 
Mål: 
Att öka antal deltagande medlemmar med 10st på våra torsdagar. 
Att öka andelen kvinnor till 25% i klubben. 
 
Aktivitet: 
För att nå målen kommer vi att…. 
 
-erbjuda aktiviteter i studion under vintern. 
 
-spela golf  varje torsdag under maj-september 2023, med uppehåll under juli månad.  
 
-erbjuda fadderverksamhet för nybörjare på torsdagar. 
 
-att skicka med blänkare i nyhetsbrevet och uppdatera vår folder.  
 



-kontakta andra klubbar, och ta del av deras dam verksamhet. 
 
-göra en dagsresa till en av våra samarbetsklubbar. 
 
-erbjuda en golfresa med övernattning till Eckerö. 
 
-fortsätta fylla vårt ”birdie” träd. 
 
-samarbeta med klubbens övriga aktiviteter. 
 
-genomföra en matchstege med A och B final. 
 
-genomföra ”Älvkarleby Ladies Open”. 
 
Vår ”loppishörna” kommer att finnas i damernas omklädningsrum, där vi kan lämna saker som 
inte passar, men som kanske passar någon annan. 
 
 
Maria Högberg      (mariahogberg@outlook.com)   
Lisbeth Pedersen        
Elisabeth Modig 
 
 
 
 
JUNIORKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2023 
 
Se eget dokument. 
 

 
MILJÖKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2023 

Miljöplan för Älvkarleby Golfklubb 2023 
 

Aktivitet  Planerad 

start 

Planerat 

klart 

Ansvarig 

Hålla miljöplanen aktuell på hemsidan 

Informera om naturvärden som finns på golfbanan 

- Löpande Miljöansvarig 

Klubbchef 

Följa upp avtal med Upplandsstiftelsen om skötselplan 

Säkerställa att skötselplanen beaktas i arbetet med golfbanan 

Bevaka förekomst av invasiva arter som vi är skyldiga att bekämpa 

- Löpande Miljöansvarig 

Banchef 

Genomföra och dokumentera arbetsmiljö/skyddsrond. 

Följa upp delegering av arbetsmiljöansvar. 

 Årligen  Miljöansvarig 

Ordförande 

Hålla regelbundna möten med restaurangen om lagar, krav och om klubbens mål 

och policy samt förväntningar som klubben har på restaurangen 

- Löpande Klubbchef 

Utvärdera och uppdatera miljöplanen 

Redovisa trender för resurs- och kemikalieanvändning, verka för att minskande 

eller oförändrad resursanvändning 

- Årligen Miljöansvarig 

Ledamöter 

Utvärdera naturupplevelse och intryck av klubbens miljöarbete i enkäter till 

medlemmar och gäster? 

 Löpande Miljöansvarig 

Klubbchef 



Redovisa särskilda miljöaktiviteter i verksamhetsberättelsen 

Underlag från Miljöansvarig 

- Årligen Miljöansvarig 

Klubbchef 

Använda SGF s material ”Checklista för miljöarbetet på golfbanan” att stämma 

av att klubbens arbete stämmer överens med lagar och föreskrifter och planera 

för och göra förbättringar vid behov. 
(https://golf.se/contentassets/04e02588245b4075ba0619f40a48e3a9/checklista-sa-uppfyller-du-miljokraven.pdf) 

 

- Årligen Banchef 

Miljöansvarig 

Ta fram underlag för information och skyltning av naturvärden på golfbanan. 

Sätta upp informationsskyltar på lämpliga ställen på banan och i klubbhuset. 

2023 2024 Miljöansvarig 

 

 
Referenser: 
Miljökommittén Älvkarleby GK 
Miljöpolicy 
Älvkarleby golfklubb och våra miljöaspekter 
SENIOR KOMMITTÉNS MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2023 
 

Kommittén arbetar för att främja och vidareutveckla den sociala gemenskapen bland klubbens 

seniorer, som vänder sig till damer och herrar 55 år och däröver. 

 

Mål 

- Vidmakthålla och vidareutveckla seniorernas verksamhet samt arbeta för att öka den 

sociala samvaron inom klubben 

- Öka antalet deltagare vid onsdagstävlingarna med minst 10% 

- Delta i seriespel och andra tävlingar arrangerade av UGF 

 

Aktiviteter 

- Planera och genomföra onsdagstävlingar 

- Utbildning i regelfrågor samt ge möjlighet till träning i grupp 

- Onsdagsträffar med simulatorspel och träning i Studion under vintermånaderna 

- Undersöka möjlighet att utöka samarbete med ytterligare någon klubb förutom 

- Gävle GK och Högbo GK 

- Genomför Solheim Cup och Ryder Cup mot Öregrund 

- Arrangera resa till annan klubb som vi har utbyte med 

- Uppdatera foldern som tydliggör seniorernas verksamhet 

- Mailutskick till potentiella deltagare inom seniorernas verksamhet 

- Arrangera seriespel och andra seniortävlingar på uppdrag av UGF 

 

 

 

 

 

 

 

https://golf.se/contentassets/04e02588245b4075ba0619f40a48e3a9/checklista-sa-uppfyller-du-miljokraven.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARKNADSKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2023 

 
 
Marknadskommittén har i uppdrag att bidra till klubbens intäkter enligt av årsmötet beslutad 
budget.  
Kommittén ska 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 på vår 
anläggning. 
 
 
Mål 

- 18 hålsponsorer 

- 600 kkr i sponsorintäkter 

- 30 deltagande lag i ÄGK:s sponsortävling 

- 20 deltagande lag i Företagsslaget 

- Verka för att behålla befintliga samarbetspartners 

- Söka avtal med minst 5 nya samarbetspartners 

 
Aktiviteter 

- Utveckla kommitténs arbetssätt för att möta framtidens krav 

- Genom trivselaktiviteter kring golfen skapa en nätverksmiljö för såväl nya som befintliga 

affärskontakter 

- Planera för två frukostmöten under maj/juni och aug/sep 

- Marknadsföra klubben som den ideala partnern för företagsgolf 

- Ge våra sponsorer möjlighet att komplettera sina avtal med studio aktiviteter 

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Verksamhets
berättelse 

         X   

Verksamhets
plan 

         X   

Möten 
 

X X X X X   X X X X X 

Teckna avtal X X X X X       X 

Företagsslag      X X X X    
Sponsorgolf         X     



Frukostmöte     X      X     
Erfarenhets 
utbyte andra 
klubbar 

        X    

 
 
 
 
 
 
 
 
PARAGOLFKOMMITTÉN MÅL OCH AKTIVITETSPLAN 2023 
 
Lars Högberg har tillfälligt hållit i aktiviteter under året. Ny ordf. skall utses av klubbens styrelse  

 
Mål 

- Att behålla de nuvarande deltagarna. 

- Öka antalet deltagare till den nivå vi hade innan pandemin i 2019 

- Förstärka ledarsidan med fler kvinnor och män. 

- Egen och gemensam informationsbroschyr med klubben 

- Ytterligare tillrättaläggning för fysiskt funktionsnedsatta genom anskaffande av travers för 
lyft av personer i rullstol till paragolfbil. 

- Att ytterligare synliggöra vår satsning på personer med funktionsvariationer och de 
hjälpmedel vi anskaffat för att möjliggöra golfspel för dessa personer. 

- Skapa ett samarbete mellan Älvkarleby, Gävle och Högbo GK. 

- Utveckla samarbetet med andra intresseorganisationer i regionen. 
 
Aktiviteter 

- Regelbunden träning/ kontinuitet genom hela året. 

- Visa paragolf  vid 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 2023 
 

Mål 
- Öka antalet deltagare i tävlingar.  

- Öka antalet starter under golfveckan till  > 600. 

- Ökan antal greenfees (gäster) under golfveckan. 

- Tävlingssponsorer på varje tävling under golfveckan 

- Öka deltagande i KM till > 60st. 



- Fler funktionärer under golfveckan 

 

Aktiviteter 
- Betalning vid anmälan till tävlingar. 

- Manual tävlingsledare, checklista vad som skall göras vid tävlingar 

- Golfveckan 2.0! 
- Flytta till v29? Planerat men ej bestämt. 
- Mer reklam för golfveckan. 
- Tävlingsformer. 
- Puttävling under veckan, typ som Long Driving. 

- KM flyttas tillbaka till början augusti. Klubbens stora dag! 

ÄLVKARLEBY GK    

     

Budget 2023     

     

    2021 2022 2023 

  Utfall Prognos Budget 

Föreningens intäkter        

Tävling/träning   217 705 259 025 300 000 

Kurser/utbildning   266 037 213 744 357 290 

Sponsorer/reklam   554 500 615 000 615 000 

Greenfee   1 576 271 1 410 000 1 650 000 

Range   739 307 670 235 801 000 

Försäljning shop   1 289 829 980 000 1 300 000 

Medlemsavgifter   3 433 982 3 675 000 4 040 000 

Erhållna bidrag   669 792 574 000 530 000 

Övriga föreningsintäkter    97 246 116 605 200 000 

Summa   8 844 669 8 513 609 9 793 290 

        

         

Föreningens kostnader       

Tävling/träning   210 709 254 252 220 000 

Sponsorer/reklam   76 142 86 749 100 000 

Greenfee/rangen   42 796 75 858 139 000 

Inköp varor shop   1 070 558 858 000 1 079 000 

Kostnader banan   849 317 1 073 584 1 682 000 

Övriga kostnader   1 544 030 1 813 519 1 772 000 

Personal   3 390 443 3 895 080 4 044 290 

Avskrivningar   549 691 620 267 657 000 

Räntekostnader   57 306 86 000 100 000 

Summa   7 790 992 8 763 309 9 793 290 

        

Resultat   1 053 677 -249 700 0 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på styrelseledamöter för verksamhetsåret 2023 
 
Valberedningen har följande förslag på personer till de olika förtroende posterna i klubben. 
 
 
Ordförande för en tid av 1 år 
Mats Ohlsson   Omval 1 år 
 
Övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
Stefan Hult   Kvarstår 1 år 
Eva-Britt Säfström  Kvarstår 1 år 
Helena Holmin  Kvarstår 1 år 
Maria Högberg  Omval 2 år 
Lennart Eilemar  Omval 2 år 
Lars Högberg   Omval 2 år 
 
 
Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
Johnny Mellander  Nyval 1 år 
Gunilla Gidlöw  Omval 1 år 
 
Revisorer för en tid av 1 år   
Björn Engblom  Omval 1 år 
Andreas Stefansson  Nyval 1 år 
 
Revisorssuppleant för en tid av 1 år 
Eva-Britt Lindholm  Omval 1 år 
 
 
 
 

Höstårsmöte 2022-12-08 Älvkarleby Golfklubb 
 
 
Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 



 
Älvkarleby 08/12 2022 
Styrelsen Älvkarleby Golfklubb  
Mats Ohlsson 
Ordförande 
 
 
 


