Årsbokslut för, 816000-5701, Arlandastad Golflubb 2013.
Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2013.
Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning och revisionsberätelse för golflubben,
verksamhetsberätelser från styrelsen och från de olika sektonerna. Styrelsens förslag tll kommande
års budget.
Föregående års budget innehöll et planerat underskot på 100 tkr, det faktska underskotet blev ca
23 tkr.
Johan Söderberg
Kassör
Arlandastad GK.

Årets golfsäsong 2013 - förord.

Vi kan återigen lägga en mycket positv golfsäsong tll handlingarna. Inledningen var tuf efersom
vintern hade tagit hårt på en del greener. Men, efer hårt arbete från bolagets banpersonal, fck vi
under resten av säsongen uppleva superkvallitet på båda banorna. När Nordeatourtävlingen
genomfördes på Mastersbanan i slutet av säsongen var superlatven många från profsen. Mycket
betydande resurser läggs hela tden ner från bolaget på at vidmakthålla och utveckla banorna
kvalitetsmässigt.
Arlandastad Golfs starka marknadspositon blir allt tydligare ju längre tden går. Under fera år då
många golflubbar brotats med svåra ekonomiska problem har vi på Arlandastad Golf kunnat
kapitalisera på vår starka positon och kunnat glädja oss åt de positva reaktoner bland nuvarande
och potentellt nya medlemmar som vi hela tden möter. Fler och fer ser värdet av at vara medlem i
en resursstark klubb, där den enskilde medlemen inte behöver ta några ekonomiska risker på samma
sät som i klubbar som själva äger sina anläggningar. Vi bedömer at denna kvalitsinriktning bidrar tll
vårt positva medlemsklimat.
Vad vi som golfare vill ha ut av vår golf varierar mycket från individ tll individ. Vi i klubben och i
bolaget kan bidra genom at skapa förutsätningar som så långt som möjligt tllgodoser dessa behov.
Hur vi som individuella golfare väljer at utnytja de olika möjligheter som bjuds är upp tll var och en
av oss at avgöra.
Under året har Arlandstad Golf tlldelats Golförbundets miljödiplom för framstående miljöarbete. At
verka för goda miljölösningar har ståt högt på bolagets dagordning ända sedan starten för 21 år
sedan. Men det är först nu bolaget sökt, och fåt, en utomstående bedömning och bekräfelse på
framgången i deta arbete. Styrelsen har tllsat en miljökommité i vilken ingår bolagets VD,
banchefen, klubbens ordförande och vice ordförande. Banchefen Erik Gripenberg har det
verkställande ansvaret i miljöarbetet.
I säsongens slutskede tllsates inom medlemsprogrammet en herrsekton för gruppen medlemmar i
ålderspannet 22 tll 54 år, det vill säga medlemmar ”mit i karriären” och med et familjeliv där
konkurrensen om tden kan vara stor. Till ansvarig för sektonen har utsets Jari Hållman.
Vi har sedan tdigare en damsekton under ledning av Anita Lindgren som i fortsätningen föresat sig
at inrikta sina aktviteter mera mot det yngre åldersspannet 22-49. För seniorgruppen, har vi sedan
länge en för herrar, 55 år och äldre, och damer, 50 år och äldre, gemensam seniorsekton under
ledning av Bo Bergman.
Våra medlemstävlingar för alla åldersgrupper med återkommande tävlingar under hela säsongen för
både damer och herrar leds av Tommy Hellström som är ansvarig för vår tävlingssekton.
Både Tommy Hellström och Bo Bergman medverkar inom Upplands Golförbund i tävlings- respektve
seniorkommitéerna där samordningen inom respektve område sker för Upplandsklubbarna.
Styrelsen har under året tllsat en särskild handicapsekton. Handicapfrågor har tdigare handlagts
direkt av styrelsen. En inte oväsentlig del av glädjen med golfen är at vi kan ha trevligt och tävla på
någorlunda lika villkor oberoende hur duktga golfare vi i absolut mening är. Deta kräver et
fungerande handicapsystem som vårdas och följs upp. Ibland behöver vi påminna oss om at den som
har det ytersta ansvaret för at vi var och en har rät handicap är vi själva. Handicapsektonens
uppgif är inte bara at ta tag i de fall då handicapfusk misstänks utan ännu mer at vårda en
ansvarstagande handicapkultur där var och en av oss känner et ansvar för at vi inte tävlar med
felaktgt handicap. Ansvarig för handicapsektonen är Stefan Ståhl som tllika också är ordförande i
kommitén för regel- och handicapfrågor inom Upplands Golförbund.

Vår ungdoms- och juniorverksamhet har även deta år varit omfatande och framgångsrik. Både
Klubben och Bolaget lägger mycket betydande resurser på junior- och elitverksamheten och har en
långsiktg inriktning i planeringen.
För två år sedan certferades Arlandastad GK av Svenska Golförbundet tll den högsta nivån,
Guldcertfkat, för sin juniorverksamhet och Anna Tibell fck priset som bästa juniorledare i Uppland.
Victor Olsson som var den som tllsammans med Anna för några år sedan byggde upp vår
juniorverksamhet har under de senaste två åren varit ledare för hela Junior- och elitprogrammet.
Tyvärr måste Victor som nu är klar på KTH lämna deta uppdrag för at kunna satsa på sit nya jobb.
Till styrelsen har vi redan nu glädjande nog kunnat adjungera Peter Östregård från juniorsektonen at
nästa år eferträda Victor.
Vi har fåt mycket uppmärksamhet inte bara i Uppland för vår omfatande juniorsatsning. Två av våra
juniorledare Ebba Sandström och Laila Östregård har valts in i UGFs juniorkommité. Vi vill också
understryka betydelsen av det arbete i juniorverksamheten som vår pro Jakob Berlin uträtar. Det ger
en professionell stabilitet i verksamheten.
Alla som jobbar på anläggningen, i receptonen, i restaurangen, på banorna osv bidrar starkt tll det
omvitnat positva bemötande som alla som besöker oss upplever. Det är et ovärderligt kännetecken
som också bidrar tll den starka klubbkänslan.
Vi söker hela tden framgångsvägar at vidga kretsen av medlemmar som aktvt deltar och medverkar
i verksamheten. Kärnan i det som håller oss samman är vår golf och hur den kan förbätras och
utvecklas både på det individuella planet och i hela verksamheten.
I den fortsata redovisningen från året som gåt fnns mera uppgifer om de olika sektonerna.
Jan-Peder Norstedt
Styrelseordförande

Johan Söderberg
Vice styrelseordförande o kassör

Rolf Ek
Medlemsprogrammet

Victor Olsson
Junior- och elitprogrammet

Styrelsen har under året beståt av
Ordförande
Vice ordförande, kassör
Junior/Elit programmet
Medlemsprogrammet

Jan Peder Norstedt
Johan Söderberg
Victor Olsson
Rolf Ek

Revisorer har varit,
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Anders Skeppstedt
Max Laewen
Anita Koch
Conny Lundqvist

Valberedningen har beståt av
Ordförande
Thomas Persson
Ledamot
Olle Fredriksson

Årets verksamhet
Verksamhetsberätelse för säsongen 2013 – Junior- och Elitprogrammet
Vi närmar oss slutet på ännu en fantastsk golfsäsong på Arlandastad Golf. Vi har under 2013 fortsat
at bedriva den högkvalitatva verksamhet som låg som grund för det Guldcertfkat vi motog 2011.
Inför 2012 valde vi at satsa på at öka kvaliteten inom verksamheten, som et led mot det vi valt at
kalla ”mål ’15” – at bli Sveriges bästa klubb på golfverksamhet för barn och ungdomar. At fortsäta
fokusera på kvalitet framför kvanttet blev även målet när vi den gångna vintern sate oss ner för at
planera säsongen 2013.
Den stora omorganiseringen som vi gick igenom vintern 2011/2012 har nu börjat säta sig och vi har
funnit at klubbens nya pro, Jakob Berlin, har varit en oerhört viktg faktor i junior- och
elitprogrammets fortsata utveckling. Samtdigt har den ideella organisatonen bakom verksamheten
börjat fungera alltmer planenligt, med fera ledare som tar et större ansvar inom sina respektve
områden och där en stor del av planeringen och arbetet sker genom kommitéarbete. Det
engagemang och driv som visats av Jakob och de ideella ledarna har onekligen varit nyckelfaktorer
bakom verksamhetens mognande.
Under 2013 har vi bedrivit träning i 13 olika träningsgrupper. Vi har som mest varit ca 100 aktva
juniorer i åldrarna 4 tll 21 år under en träningsvecka. Vi har under 2013 set stabilare träningsgrupper
med et jämnare deltagarantal. Utöver träningarna har vi även arrangerat bland annat juniortmme,
Victors stege, fera träningsläger och junior- och ledaravslutningar. En tydlig trend kan nu ses i at
alltler av våra juniorer har ofciellt hcp – et naturligt utall av Victors stege som hjälper juniorerna
på deras väg mot det gröna koret.
Vår bredd- och elitsatsning har fortsat. Vi kunde för första gången under 2013 se at vår långsiktga
satsning på elit och bredd verkligen burit frukt. Vårt elitlag lyckades för första gången på många år
med at vinna det natonella seriespelet i sin division, med et lag helt bestående av spelare aktva i
junior- och elitverksamheten. I september spelades Nordea Tour-tävlingen Arlandastad MoreGolf
Open hos oss. Vi hade tre spelare med i startältet, vilket är mest någonsin set ur et Arlandastadperspektv. Samtdigt var vi, set tll antal, överlägset representerade på distriktstävlingen Rajder
Kopp, en tävling för juniorer som ännu inte tagit sig ut och tävlat på Skandia- och JMI-touren.
Juniorverksamheten skulle inte vara vad den är utan alla våra ledare. Under 2013 har vi som mest
varit totalt 37 ideella ledare och et stort tack ska riktas tll alla dem. Et total av ledarna har beståt
av våra egna juniorer, som ställt upp och hjälpt tll med träningarna för de yngre juniorerna. At våra
äldre juniorer är med och hjälper de yngre speglar även en vision vi har om at våra egna juniorer
utvecklas, både som golfspelare men även på et personligt plan, genom at hjälpa tll inom
verksamheten.
Som huvudansvariga är vi oerhört nöjda med säsongen 2013 och ser fram emot 2014 då vi kommer
at fortsäta at utveckla verksamheten och göra den ännu bätre!
Victor Olsson och Marko Siilin, Programledare

Övergripande medlemsprogrammet
Det övergripande målet för programmet är at samtliga medlemmar oavset ålder skall ges
möjligheter at ”aktvt delta och medverka var och en utfrån sina egna förutsätningar och
ambitoner”.

Ansvaret för förverkligandet av 2013 års medlemsprogram låg hos medlemskommitén som vid
säsongens inledning bestod av Bo Bergman-Seniorsektonen, Anita Lindgren-Damsektonen, Ove
Jungbeck- t.f. Herrsektonen, Tommy Hellström-Tävlingssektonen, Stefan Ståhl- Handicapkommitén
och Rolf Ek-styrelsen.
I slutet på säsongen kom Herrsektonen at ledas av Jari Hållman (mer info nedan) och
medlemskommitén kompleterades med resekompetens genom Bo Gripevall (mer info nedan).
Ove Jungbeck har kvarståt i Medlemskommitén som bollplank för framtds- och övergripande frågor.
Som grund för programmet inleddes et värdegrundsarbete i syfe at skapa gemensamma riktmärken
för samtliga sektoner och kommitéer.
Visionen som växte fram kom at formuleras ”Golf är glädjefyllt, inspirerande och socialt på
Arlandastad” och värderingarna tll ”Glädje, gemenskap och uppmuntran”.
Det färdiga programmet uppfyllde kraven som SISU Uppland hade ställt upp som förutsätning för
ekonomiska bidrag och därmed erhöll klubben et bidrag på 4.000 kr.
Bidrag från SISU Uppland kom även delvis at omfata Lärgrupper och Föreläsningar men ingen
rapportering tll SISU kom at ske beträfande Kurs som t ex Gröna Kort-kurser.
För at skapa en gemensam profl mot omvärlden vid seriespel och andra tävlingar där Arlandastads
lag är med och representerar, subventonerade klubben samtliga serielags inköp av Arlandastad Golfs
logopiké.
Med tanke på målet at öka antalet fullvärdiga medlemmar valde klubben at inom ramen för
medlemsprogrammet erbjuda dessa medlemmar to lektoners närspel med Arlandastad Golfs Pro,
Jakob Berlin.
Även för at vässa närspelskunnandet hos serielagen valde klubben at erbjuda samtliga spelare i
lagen at delta i et antal fria träningar för Jakob Berlin.
Vid tre tllfällen, maj och september, arrangerade klubben kunskapskvällar på temat Må bra &
Prestera väl. Till dessa kvällar knöts Johan Plate, idrotspsykologisk rådgivare, Lisa Westman, Natonal
Girls Coach, Swedish Golf Federaton och Helen Alfredsson, professionell golfare LET, LPGA, Solheim
Cup mm. Ca et 50-tal medlemmar deltog i genomsnit vid varje kväll och fck med sig både skrat och
tps på at kunna förbätra sin golf både mentalt och praktskt.
Även för dessa kunskapskvällar kom ekonomisk ersätning från SISU Uppland at utgå.
För at blicka vidare bort mot åren efer 2013 bjöds intresserade medlemmar at delta i två olika
idégrupper.
En för damer 22-49 år och en för herrar 22-54 år. Fem damer och åta herrar svarade positvt på det
individuellt riktade e-mailinbjudan. Et resultat av deta blev bl a at en herrsekton etablerades (se
vidare herrsekton).
Då det framförts visst intresse bland medlemmar för at gemensamma resor, både inom och utom
Sverige, skulle erbjudas utökades medlemskommitén med ledamot med ansvar at kunna stödja de
önskemål som skulle dyka upp. I slutet på året kom således Bo Gripevall in i medlemskommitén med
det ansvaret.
Rolf Ek, Programledare

Verksamhetsberätelse för säsongen 2013 – Herrsektonen

I början av säsongen tllfrågades medlemmar mellan 22 – 54 år som klassas in i herrsektonen at
medverka i en idégrupp med syfe at komma med idéer för at skapa mervärde och at öka antalet
fullvärdiga medlemmar.
Ur deta forum startades så småningom ledningen för herrsektonen som idag består av fyra
medlemmar som träfas kontnuerligt för at diskutera vad vi kan bidra med för at skapa mervärde,
glädje, gemenskap och uppmuntran för klubbens herrar som t.ex. gemensamma träningstllfällen,
resor, tävlingar, golf-tv kvällar .m.m.
Vi tar också upp frågor hur informaton och kommunikaton av informaton tll våra medlemmar ska
bli synligare och tydligare.
En del i at öka mervärdet, glädje och gemenskap bildades et H45 lag upp med Urban Hobring som
lagledare. Deta skedde innan herrsektonen bildades på initatv av Urban Hobring och Stefan Ståhl.
Laget spelade i div.3 Upplands Golförbund med totalt åta lag.
Första omgången började milt sagt en aning trevande med en 8:e plats, men det tog sig. Resterande
omgångar kom vi eta, trea och tvåa. Totalt slutade vi på en femte plats.
H45 laget spelade runt med 10 man och intresset verkar vara stort så vi har beslutat oss för at
anmäla yterligare et H45 lag.
Vi planerar at också anmäla et H35 lag inför kommande säsong.

Herrsektonen, Jari Hållman

Seniorverksamheten 2012
Torsdagsgolfen har varit den största senioraktviteten under säsongen, med 22 omgångar. Ca 50
medlemmar har deltagit. Vi har spelat både på Masters och Nya banan. Det har också spelats en
scramble, en bästboll och en 3 klubbor+puter tävling.
Torsdagsgolfen var indelad i tre klasser som vanns av Birgita Norell, Bosse Eriksson och Bosse
Bergman. I en fnalrunda mötes segrarna för at spela om tteln årets seniormästare, som togs hem
av Bosse Bergman.
I Upplandsserien för seniorer har vi haf deltagande lag i D50, D60, D70, H55, H65 och H75.
Vi har även varit arrangörer av två seriespel.
Seniorerna gjorde en mycket lyckad två-dagars golfresa tll Kallfors i maj.
Seniorsektonen, Bosse Bergman

Damsektonen
Under 2013 blev det 17 tsdagar som vi kunde spela vår damgolf. Bente Jarl Östlund spelade 14 av
dessa. I år vann Marie-Louise Johansson Drömscoren med netoresultet 36 p och Bente Jarl
brutopriset (37 slag). Som vanligt deltog inte alla i tävlingen men var ändå med och spelade på
tsdagarna vilket vi tycker är jäteroligt.
Säsongen avslutade vi med at ha en tävling som vi kallade Rosa Pantern och den var så uppskatad så
den kommer tllbaka.
Inom ramen för Damsektonen etablerades en Idégrupp med damer 22-49 år. Idéer som kom upp för
at atrahera fer damer i deta ålderssegment var bl a träningsmöjligheter, aktvitetsdag, tävling o lik
och samtliga riktade just tll damer 22-49 år.

Damkommitén har under året haf fera planeringsträfar.
Damsektonen, Anita Lindgren

Tävlingssektonen.
Spelsäsongen 2013 startade 5 maj med Golfäfet Greensome . Säsongen avslutades med nat-KM
den 20 september. Däremellan har 7 andra klubbtävlingar avgjorts bland dessa KM.
Och som vanligt var Kräfgolfen störst med 93 deltagare, följd av Full Members Cup med 76 deltagare.
Sammanlagt har 478 anmälningar gjorts tll våra tävlingar, det gör et snit på 60 per tävling. En liten
minskning jämfört med föregående år. Herrarna har även i år deltagit med representatonslag i
natonella seriespelet.
Sektonen har även utarbetat lokala tävlingsbestämmelser för anläggningen.
Klubbmästare 2013:
Damer:
Herrar:
H35:
H45:
H55:
H65:
H75:
D50:
D60:
Juniorer:

Inga deltagare
Robin Borgman
Per Skullman
Niklas Lundin
Lennart Rogner
Bo Eriksson
Inga deltagare
Ann-Charlote Åberg
Birgita Westerlund
Robin Borgman

Klubbmästare Nat-KM 2013:
Herrar:
Stefan Westn
Damer:
Ebba Sandström
Vinnare av Glasblåsarns Cup blev Peter Westn som i en hård fnal slog Kenneth Sandström med 1-0
Till sist vill tävlingskommitén tacka de sponsorer, som ställt upp med fna priser tll våra
tävlingar under 2013.
Och vi hoppas förstås på et fortsat got samarbete under 2014.
Tävlingssektonen, Tommy Hellström

Handicapkommitén.
Tidigare har handicapfrågor handlagts av golflubbens styrelse men med tanke på den betydelse et
riktgt handicap har för varje enskild spelare etablerades en separat Handicapkommité inför 2013.
Kommitén har under säsongen haf at handlägga några enskilda ärenden och också utarbetat lokala
regler något som tdigare inte funnits. Lokala regler är också speciellt viktga då tävlingar som Nordea
Tour o likn arrangeras på Arlandastad.
Den första Handicap revisionen gjordes inför säsongen 2013 för at få et rätvisande spelhandicap för
alla medlemmar.
Handicapkommitén, Stefan Ståhl

Medlemmar
Klubben har under året haf 1344 (1334) st medlemmar, där fördelningen har varit enligt följande:
Juniorer (0-21 år):
Seniorer:

143 (136)st
1201 (1198)st

Styrelsen i Arlandastad GK 2014 – 02 –
Jan-Peder Norstedt

Johan Söderberg

Victor Olsson

Rolf Ek

Vår revisionsberätelse har lämnats 2014 – 02 –

Anders Skeppstedt
Av föreningen utsedd auktoriserad revisor

Max Laewen
Av föreningen utsedd revisor

Förslag tll budget för Arlandastad GK verksamhetsåret 2014.

Rubrik

Belopp

Medlemsintäkter
Juniorintäkter
Övriga Intäkter
Upparbetat EK

480.000
40.000
22.000
58.000

Summa Intäkter

600.000

Dvs förväntat underskot.

Kostnader;
Medlemsprogrammet
Varav:
Herr
Senior
Dam
Tävling
Funktonärserssätning
Utbildning

140.000

20
40
15
20
20
25

Junior/Elit sektonen

300.000

Övrigt

160.000

Varav:
UGF
Utb/Konf
Diverse
Tidning
Data

Summa kostnader

25
43
52
30
10

600.000

At notera, är at vi även deta år anhåller om medlemmarnas bifall tll at använda en del av tdigare
års överskot för at få tll en bra verksamhet för klubbens medlemmar.

