Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011.
Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.
Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning och revisionsberättelse för golfklubben,
verksamhetsberättelser från styrelsen och från de olika sektionerna samt respektive sektions
ekonomiska redovisning och styrelsens förslag till kommande års budget.
Med en förhoppning om informativ och intressant läsning.
Johan Söderberg
Kassör
Arlandastad GK.
Balansräkning
Tillgångar

2011-12-31

2010-12-31

Postgiro
Konst
Övrig fordran
Kassa
Summa tillgångar

284 905
6 750
0
632
292 287

186 511
6 750
7 124
866
201 251

Skulder och Eget Kapital
Skulder
Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital

0
201 251
91 036
292 287

0
134 064
67 187
201 251

Resultaträkning

2011

2010

Medlemsavgifter
Tävlingsintäkter
Övriga intäkter
Summa Intäkter

377 900
41 000
215 143
634 043

348 600
52 154
97 000
497 754

-59 710
-42 483
-223 546
0
-94 804
-56 779
0
0
-26 915
-38 770
-543 007

-58 241
-28 010
-169 350
0
-57 105
-25 104
-8 762
-41 646
-23 378
-18 971
-430 567

91 036

67 187

Priser
Tävlingsavgifter
Träningstider
Träningsläger
Utbildning, konferens
Förtäring
Data/Web kostnader
Trycksaker
UGF avgifter
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Årets resultat

Ordförande och vice ordförande har ordet.
Inte bara i år utan under en längre period har vi sett medlemsantalet öka. Fler och fler ser värdet av
att vara medlem i en resursstark klubb, där den enskilde medlemmen inte behöver ta några
ekonomiska risker på samma sätt som i klubbar som själva äger sina anläggningar.
Klubben ägnar sig åt hur vi som individuella golfutövare och medlemmar ska få ut så mycket som
möjligt av vår golf. I egenskap av ägare till anläggningen svarar Arlandastad Golf AB för drift,
utveckling och underhåll av hela anläggningen.
Under senare år har vi vidtagit flera åtgärder för att fördjupa samarbetet mellan klubben och
bolaget. Erfarenheten av detta är odelat positiv sett både ur klubbens och bolagets perspektiv.
Grunden för vår samverkan finns reglerad i ett nyttjanderättsavtal.
Vår långsiktiga målsättning är att stå starka när golfsverige inom några år kommer in i en ny
framgångsfas efter den kris som många klubbar för närvarande befinner sig i.
Vår ungdoms- och juniorverksamhet har även detta år varit omfattande och framgångsrik. Under
året har Arlandastad GK av Svenska Golfförbundet certifierats till den högsta nivån Guldcertifierad
golfklubbklubb, ett uttryck för att vi ligger i fronten på utvecklingen när det gäller denna verksamhet.
Både Klubben och Bolaget lägger mycket betydande resurser på denna verksamhet och vi här
långsiktig inriktning i planeringen. Vi gläder oss alla åt de framgångar Christopher Sahlström nått
under året. När han nu inför nästa säsong blir professionell golfare så blir han den första ur vår
ungdoms- och elitverksamhet som når så långt. Grattis Christopher!
Men över till nästa års nysatsning. Med juniorverksamheten som förebild kommer vi under nästa år
att samla hela den övriga medlemsverksamheten i ett program ”medlemsprogrammet”. Där kommer
att ingå tävlingsverksamheten, seniorverksamheten och damverksamheten. Vi vill med det nya
programmet få ökat fokus på allt som kan skapa mervärde för våra medlemmar.
Klubbkänslan upplever vi som stark inte minst i kretsen av fullvärdiga medlemmar. Vi vill hitta
framgångsvägar att vidga kretsen av medlemmar som aktivt deltar och medverkar i verksamheten.
Kärnan i det som håller oss samman är vår golf och hur den kan förbättras och utvecklas både på det
individuella planet och i hela verksamheten. Vi vill fokusera och sätta våra resurser på detta.
Styrelsen har skissat på olika idéer och utvecklingslinjer på möjliga mervärdesskapande åtgärder,
men det blir upp till den person som utses att leda detta program att tillsammans med övriga som
medverkar i programmet att konkretisera och driva upplägget i sin helhet.
Hela verksamheten i klubben kommer efter dessa förändringar att vara indelad i två huvudområden
”Junior- och elitprogrammet” samt ”Medlemsprogrammet”. Ledarna för dessa två områden kommer
att ingå i golfklubbens styrelse. Vi hoppas att denna fokusering på nuvarande medlemskrets kommer
att uppskattas. Vi ser fram mot en spännande ny golfsäsong där vi kan ta utvecklingssteg både som
individuella golfare, klubb och bolag.

Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Junior/Elit
Senior
Tävling
Dam

Per Karlsson
Jan Peder Norstedt
Johan Söderberg
Ingvar Svenningsson
Anna Tibell
Bo-Gunnar Fransson
Tommy Hellström
Anita Lindgren

Revisorer har varit,
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Anders Skeppstedt
Max Laewen
Anita Koch
Conny Lundqvist

Valberedningen har bestått av
Ordförande
Magnus Sandström
Ledamot
Thomas Persson

Per Karlsson
Ordförande

Jan-Peder Norstedt
Vice Ordförande

Junior och Elitsektionen
Verksamhetsberättelse för säsongen 2011 - Ungdomsverksamheten
Vi går nu mot slutet av ännu en fantastisk säsong på Arlandastad. Vi har blivit tilldelade ett
Guldcertifikat av Svenska Golfförbundet, det var ett av de första och framförallt mest omfattande
mål som vi satte upp när vi startade juniorsatsningen för fyra år sedan. Det är inte mer än 40 stycken
klubbar i hela landet som har blivit guldcertifierade och i Uppland är det endast ett fåtal! Detta är en
tydlig indikation på att vi är på rätt väg med ungdomsverksamheten.
Inför säsongen 2011 ansåg vi att vi haft en stark expansion i deltagarantal, varför vi gjorde ett val att
inte satsa på ett ökat antal juniorer utan istället satsa på att höja kvaliteten i verksamheten – vi ville
höja närvaron bland de barn och ungdomar som redan var med på våra träningar och andra
aktiviteter.
Vi började 2011 med att bedriva träning i nio olika träningsgrupper. Under säsongen har vi dock fått
utöka till elva grupper, detta beroende på att våra juniorer har utvecklats. Vi har som mest varit ca
100 aktiva juniorer i åldrarna 4 till 21 år under en träningsvecka. För oss är det viktigt att bedriva en
mångfacetterad juniorverksamhet och vi har därför, utöver golfträningarna, även arrangerat bland
annat fysträning, spelkvällar, Victors stege, träningsläger och junior- och ledaravslutningar. Totalt har
vi under året arrangerat över 400 stycken ledarledda aktiviteter.
Vår bredd- och elit satsning har fortsatt. I Christopher Sahlström har vi nu för första gången en
scratchspelare bland våra juniorer! Vi har även fortsatt med vår tjejsatsning, en satsning som gjort att
ca en tredjedel av alla juniorer i verksamheten är tjejer.
Givetvis skulle juniorverksamheten inte vara vad den är utan alla våra ledare. Under 2011 var vi totalt
34 ideella ledare, varav tio juniorer från träningsgrupperna, som ställde upp för våra barn och
ungdomar.
Som huvudansvariga är vi oerhört nöjda med säsongen 2011 och ser fram emot 2012 då vi kommer
att fortsätta att utveckla verksamheten och göra den ännu bättre.
Anna Tibell och Victor Olsson
Huvudansvariga för juniorverksamheten på Arlandastad

Seniorsektionen
Seniorverksamheten har under året varit av ungefär samma omfattning som tidigare år när det gäller
den interna verksamheten. Tyngdpunkten ligger här på torsdagsgolfen, med ett 50-tal seniorer, som
sträcker sig från april till september.
Aktiviteten har däremot ökat när det gäller det externa tävlandet. Antalet lag har ökat från 5 till 6 i
och med tillkomsten av ett H75-lag. Detta svarade också för klubbens enda serieseger med åtföljande
uppflyttning till div 1. Antalet individuella starter i tävlingar arrangerade av UGF har också ökat och
resulterat i fina placeringar. Härigenom har Arlandastad GK:s seniorer fört upp klubben ytterligare på
den ”bästa klubb” lista som UGF räknar fram efter varje säsong.
Bo-Gunnar Fransson
Sektionsansvarig

Damsektionen

I årets Drömscore deltog fler damer än tidigare. Tävlingsform: Slaggolf utan hcp. Det var 18
tisdagar som ingick i tävlingen 3/5-30/8 och sammanlagt så spelades ca 150 rundor.
Damerna tränade 5 måndagar på våren och 3 på hösten och det var i snitt 25 som tränade varje gång.
Vi har haft damer som spelat i D 50 och D 60. D 50 vann div 2 i Upplandsserien i fjol men det

gick inte lika bra i år i div 1. D 60 har spelat i div 3 och placerade sig i mitten av tabellen.
Vi har även varit på stadsvandring i Gamla stan. Avslutning på säsongen hade vi i
restaurangen på Arlandastad och vi hade bjudit in Stefan Ståhl som återigen gav oss en
intressant diskussion om regler och regelbrott.
Anita Lindgren
Sektionsansvarig

Tävlingssektionen.
Spelsäsongen 2011 startade 8 maj med familjegolfen. Säsongen avslutades med en scramble den 15
oktober. Däremellan har 7 andra klubbtävlingar avgjorts bland dessa KM.
I år var Kräftgolfen störst med 100 deltagare, följd av Avslutningsscrambeln med 92 deltagare.
Sammanlagt har 540 anmälningar gjorts till våra tävlingar, det gör ett snitt på 60 per tävling. En
minskning med 11 per tävling. Herrarna har även i år deltagit med representationslag i nationella
seriespelet. Damerna fick tyvärr inte ihop ett lag i år.
Klubbmästare 2011:
Damer:
Herrar:
H35:
H45:
H55:
H65:
H75:

Inga deltagare
Christopher Sahlström
Alex Scheepers
Niklas Lundin
Tommy Hellström
Bo Eriksson
Bo-Gunnar Fransson

D50:
Juniorer:

Marika Pellijeff
Christopher Sahlström

Klubbmästare Natt-KM 2011:
Herrar:
Damer:

Tommy Hellström
Ebba Sandström

Till sist vill tävlingskommittén tacka de sponsorer, som ställt upp med fina priser till våra
tävlingar under 2011.
Och vi hoppas förstås på ett fortsatt gott samarbete under 2012.
Tommy Hellström
Sektionsansvarig

Medlemmar
Klubben har under året haft 1294 st medlemmar, där fördelningen har varit enligt följande:
Juniorer (0-21 år):
Seniorer:

90st
1204st

Innevarande års ekonomiska utfall fördelat per sektion och totalt

Övrigt

Junior och

Senior

Dam

Medlems

Tävlings

Elit Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Summa

(inkl 3T)
Medlemsavgifter
Tävlingsintäkter

377 900

377 900

0

Övriga intäkter

22 000

177 393

15 750

Totala Intäkter

399 900

177 393

15 750

Budgeterade Intäkter

394 000

80 000

5 900

97 393

15 750

23 463

9 600

207 116

3 710

Intäkter vs Budget
Tävlingsavgifter
Träning

0

0

41 000

41 000

0

215 143

41 000

634 043
474 000

0

0

10 176

2 544

5 700

7 000

41 000
9 420

0

Förtäring

39 669

4 410

Bilersättningar

56 779
0

15 000

15 000

Data/Webb

0

Utbildning/konferens

66 305

26 999

UGF avgifter

24 915

2 000

Priser
Övriga kostnader/priser

42 483
223 546

Träningsläger

Trycksaker

160 043

1 500

94 804
26 915

5 389

3 650

50 671

59 710

194

23 770

497

23 079

Totala Kostnader

106 717

327 715

18 460

15 876

9 544

64 695

543 007

Avsatt Budgetutrymme

146 000

250 000

20 000

20 000

40 000

25 000

501 000

45 183

19 678

17 290

4 124

30 456

1 305

118 036

"Resultat" vs Budget

Styrelsen i Arlandastad GK 2011 – 01 – 18
Per Karlsson

Jan-Peder Norstedt

Ingvar Svenningsson

Tommy Hellström

Johan Söderberg

Bo-Gunnar Fransson

Anna Tibell

Anita Lindgren

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011 – 01 – ___

Anders Skeppstedt
Av föreningen utsedd auktoriserad revisor

Max Laewen
Av föreningen utsedd revisor

Förslag till budget för Arlandastad GK verksamhetsåret 2012.

Rubrik

Belopp

Medlemsintäkter
Juniorintäkter
Övriga Intäkter
Upparbetat EK

412.000
40.000
22.000
87.000

Summa Intäkter

561.000

juniorer betalar direkt till AB
minskning 40, överfört till Medl int
Dvs förväntat underskott.

Kostnader;
Damkommitté

20.000

Seniorkommitté

20.000

Medlemssektionen

100.000

Junior/Elit sektionen

250.000

Elitlag H/D

25.000

Data

10.000

Tidningen

30.000

Övrigt
UGF – 24
Utb/Konf - 52
Diverse – 30

106.000

Summa kostnader

561.000

Dam, senior , tävling och medlem sambudgeteras.

Vi tar av gamla ”vinster” för att ge medlemsvärde.

