Årsbokslut för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2015.
Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2015.
Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning och revisionsberättelse för golfklubben,
verksamhetsberättelser från styrelsen och från de olika sektionerna. Styrelsens förslag till
kommande års budget.
Årets överskott blev 147 tkr. Årets budget inrymde ett underskott om 3 tkr. Styrelsen har ansett att
det var viktigt att vi har en buffert för framtiden. Därför togs det tidigt under säsongen ett beslut om
att 2015 skulle bli ett konsolideringens år. Inbesparingar har under året gjorts framförallt på av
klubben betald träning, och utbildning av klubbens funktionärer. För framtiden finns det nu en
buffert om drygt 200 tkr för klubben.
Johan Söderberg
Kassör
Arlandastad GK.
Balansräkning
Tillgångar

2015-12-31

2014-12-31

Postgiro
Konst
Övrig fordran
Kassa
Summa tillgångar

238 417
6 750
0
0
245 167

68 293
6 750
22 000
632
97 675

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

12 710
84 965
147 492
245 167

12 710
213 034
-128 069
97 675

Resultaträkning

2015

2014

Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa Intäkter

358 988
143 928
502 916

448 380
66 583
514 963

-16 693
-88 348
-160 248
-12 880
-31 002
-10 534
-12 689
-21 402
-1 628
-355 424

-2 478
-76 750
-385 266
-84 656
-16 722
-9 599
-37 668
-23 969
-5 924
-643 032

147 492

-128 069

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

ARLANDASTADGOLFKLUBB – VERKSAMHETEN 2015.
VI ÄLSKAR GOLF var årets tema för den gångna säsongen. Detta tillsammans med klubbens
värdegrund att Arlandastad Golf är till för alla, där golfen skall vara glädjefull, inspirerande och social.
Spel på vår anläggning skall dessutom präglas av gemenskap och uppmuntran.
Vi älskar golfen och vår värdegrund besannades under året när vi tog del av det breda utbudet som
anläggningen tillhandahåller.
Arlandastadgolf har banor av högsta kvalité och nästintill världsklass. Banor som både utmanar
golfspelare på professionell nivå och nybörjare/amatörer. Arlandastadgolf är en anläggning som
ligger i tiden parat med golfens utveckling i Sverige. Vår anläggning rankas högt i Golf Sverige.
Vår nya restaurang La Fourchette med dess krögare Naili i spetsen har kommit på plats efter en viss
inkörningsperiod. Vi gläds år det utökade utbudet tillsammans med nya öppettider. La Fourchette är
en restaurang för både våra medlemmar och externa gäster. Restaurangens policy är kvalité.
Vår nya PRO Henrik Lundquist, en av de mest meriterade i Golf Sverige har succesivt installerat sig
under året. Till sin hjälp har han haft Javier Nigård som är ett mycket bra komplement till Henrik. Vi
gläds åt detta och hoppas våra medlemmar kommer att nyttja våra PRO mer i syfte att utveckla sitt
golfspel.
Golfshoppen med Thomas har fått ett lyft med större utbud och ny profil. Detta uppskattar våra
medlemmar.
KLUBBSTYRELSEN har under året haft ett flertal protokollförda möten. Styrelsen har under året
bestått av fler ledamöter än tidigare. Detta har inneburit att styrelsen påtagit sig fler operativa
uppgifter.
En sådan uppgift har varit att ansvara för tävlingsverksamheten ur genomförandesynpunkt.
Klubbtävlingar som genomförts under året har varit något fler än tidigare år. Våra flaggskepp; FMC,
Kräftgolfen och Höstgolfen spelades med bra deltagarantal och upplevdes på ett mycket positivt sätt.
Restaurangen hade en stor delaktighet i dessa tävlingar på ett positivt sätt.
En enkät som genomfördes i samband med Höstgolfen utvisade att våra medlemmar efterlyser fler
medlemsaktiviteter under golfsäsongen.
I anslutning till klubbens tävlingsverksamhet skall framhållas att vi deltog i Upplands Golfförbunds
seriespel med 13 lag, både herr och dam i olika åldersklasser. Arlandastad har aldrig deltagit med fler
lag.
Styrelsen har under året varit värd för en ordförande konferens för Upplands golfklubbar i regi av
Upplands Golfförbund. Representant från SGF deltog också.
Under året hade vi också en tragisk händelse. Olle Fredriksson, en ung omtyckt medlem och tillika
anställd i golfreceptionen gick hastigt bort.
I syfte att minnas Olle har klubben tillsammans med bolaget beslutat att arrangera en golftävling
varje år: Olles Minne. Den första tävlingen genomfördes under den gångna säsongen med många
deltagare.

KLUBBENS EKONOMI har under året konsoliderats genom ett sparprogram. I övrigt hänvisas till
separat ekonomisk rapport.
För övrigt hänvisas till separat detaljerad information från respektive sektion.
Styrelsen vill också framföra ett varmt TACK till Bolaget och dess personal för ett fint och konstruktivt
samarbete under året.
Vi ser fram emot 2016 med glädje, där golfspel på den uppgraderade Mastersbanan under 2015
känns spännande och utmanade. En investering som imponerar!
Nästa år präglas av rekrytering av nya medlemmar. Golfklubbar i samverkan medför att våra
medlemmar får tillgång till fler golfbanor inom ramen för erlagda medlemsavgifter som samtidigt har
sänkts för 2016 till en nivå som innebär ”mycket för pengarna”.
Övriga verksamheter på anläggningen kommer med största säkerhet också att utvecklas.
2016 blir vårt bästa år någonsin!
VI ÄLSKAR GOLF!
STYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Vice ordförande, kassör
Junior/Elit programmet
Marknadskommunikation
Herrsektionen
Seniorsektionen
Tävlingar och Hcp
Övrigt

Jan Peder Norstedt
Johan Söderberg
Peter Östregård
Ove Jungbeck
Jari Hållman
Bo Bergman
Stefan Ståhl
Mona Wågberg

Revisorer har varit,
Ordinarie
Suppleanter

Anders Skeppstedt och Max Laewen
Anita Koch och Conny Lundqvist

Valberedningen har bestått av
Ordförande
och ledamot

Thomas Persson
Ebba Sandström

Årets verksamhet
Verksamhetsberättelse 2015 – Junior- och Elitprogrammet
Juniorkommiten: Laila Östregård, Cina Westholm, Peter Östregård, Mikael Westlund och Ebba
Sandström
Viktiga händelser under året
Under 2015 har vi bedrivit träning i 10 olika träningsgrupper. Det har varit ca 90 juniorer i åldrarna 7
till 21 år i genomsnitt per träningsvecka.
Antalet juniorer är något färre från tidigare år, vilket dels förklaras av att vi reducerat antalet
träningsgrupper, och tagit bort träningen för de yngsta juniorerna (4-6 år).
I januari tillträdde vår nya pro, Henrik ’’Hempa’’ Lundqvist, och tillsammans med Javier Nigård har de
bedrivit träningen för våra juniorer. Det tar alltid lite tid innan alla är inkörda, men det har fungerat
bra.
Utöver träningarna har vi även arrangerat bland annat, Victors stege, flera träningsläger,
klubbtävlingar samt junior- och ledaravslutningar.
Vårt elitlag med Jari Hållman som lagledare spelade seriespel i Gävle, och lyckades behålla sin plats i
division 1, vilket var en mycket bra bedrift, och detta är vi stolta över.
Vi arrangerade första omgången av JSM för lag på klubben i slutet av juli, vilket blev ett lyckat
arrangemang. Dessutom kvalificerade sig vårt eget lag till omgång 2 av JSM, som avhölls på Burviks
GK. Vi gick dock inte vidare från denna omgång, men våra juniorer gjorde en otroligt stark insats, och
fick spela mot några av Sveriges bästa juniorer, och fick massor av erfarenhet.
Allt fler juniorer är ute och representerar klubben på juniortävlingar, som Skandia Cup, Skandia Tour,
JMI, Rookie Touren och Rajder Kopp. Vi har flest antal startande juniorer i Upplandsdistriktet, vilket
visar att vi har en stor bredd på våra tävlande juniorer.
Som tidigare år hade vi inte kunnat genomföra alla träningar och aktiviteter utan våra ideella ledares
medverkan, och vi är mycket tacksamma för de insatser som våra ledare utför.
Under året 2015 var vi 85 juniormedlemmar och 25 ideella ledare
Juniorkommitén

Verksamhetsberättelse för säsongen 2015 – Herrsektionen
Då har vi genomfört ännu en säsong med herrsektionen, spelare i åldersgruppen 22-54 år.
Inga separata aktiviter har utförts under säsongen för herrsektionens medlemmar.
Vi har haft 3 st. serielag som representerat Arlandastad Golfklubb i Upplandsgolfförbunds seriespel.
Totalt visade 35 spelare intresse för att delta i seriespel H45 och H30.
Under säsongen har vi haft 2 st. H45 lag i division 2 och 3 samt 1 st. H30 lag i division 1, vilket är den
enda divisonen i den åldersgruppen.
H45 lag 1 kom på en 4:e plats av totalt 8 lag medan lag 2 kom på en 7:e plats av totalt 10 lag.
Båda lagen lyckades fullfölja samtliga fyra omgångar.
H30 laget kom på en 7:e plats av totalt 9 lag. Tyvärr lyckades inte H30 laget fullfölja alla omgångar.
Under säsongen har vi haft 4 separata träningstillfällen med klubbens assisterande Pro för de
seriespelande herrar som varit intresserade att bekosta detta själva.
Vi följde vi upp förra säsongens succé, en säsongsavslutning i Ryder Cup anda som numera kallas
Norslunda Cup.
Antal spelare ökade i år från 10 till 16 st. vilket tyder på att Norslunda Cup uppskattas mycket av alla
som deltar och vi hoppas på fler deltagare nästa säsong.
Jari Hållman
Sektionsansvarig

Seniorverksamheten 2015

Torsdagsgolfen har återigen varit den största seniorverksamheten under säsongen, med
23 speldagar. Vi har spelat både på Masters och Nya banan. Några torsdagar har varit
utanför det ordinarie programmet t.ex. spel med tre klubbor, scramble. Torsdagsgolfen har
varit indelad i två klasser som vanns Bosse Eriksson resp. Bente Jarl Östlund. Tyvärr var
Bente tvungen att lämna WO till matchen om titeln Året Torsdagsgolfare, som då blev
Bosse Eriksson.
En del av oss har deltagit i de olika Old Members-tävlingarna under säsongen.
I upplandsserien för seniorer har vi deltagit med 11 lag, fördelat på D50, D60, D70, H55,
H65 och H70. Vi har även haft ett antal träningar för deltagarna i seriespelet. Efter säsongen
var de som deltagit i seriespelet och spelade en eftermiddag på Vallentuna GK.
Två omgångar av seriespelen har arrangerats på Arlandastad.
Årets 2-dagars vårresa för seniorerna gick till Åda GK och var som vanligt mycket lyckad.
Seniorsektionen
Bosse Bergman

DAMSEKTIONEN

Damsektionen har under 2015 spelat sin tisdagsgolf där även tävlingen ”Drömscoren” ingår.
Totalt 17 tisdagar från maj t o m augusti. Damerna hade 5 träningskvällar med Henrik

Lundqvist på våren, och 3 på hösten, i snitt var det 20 damer vid varje träning och deltagarna
var i huvudsak yngre damer.
Lagtävlingen Rosa Pantern spelades 20 september och ingick i klubbens officiella
tävlingsprogram och blev också den sista aktiviteten för året för damerna. Vi avslutade
dagen med en lätt måltid i magasinet med prisutdelning för dagens tävling samt även för vår
tisdagstävling ”Drömscoren”. Nettot (1500,-) från Rosa Pantern gick till Bröstcancerfonden.
Tyvärr har vi inga damer som spelar i de yngre serierna men i seniorspelet i Uppland så har vi
deltagit med ett lag i D50, två lag i D60 och ett lag i D70. Damernas aktiviteter gäller för alla
åldrar i klubben och vi hoppas att vi får med oss fler under nästkommande säsong.
Damkommittén har under året haft flera planeringsträffar.
Damsektionen
Anita Lindgren

Tävlingssektionen.
Spelsäsongen 2015 startade den 14 maj med Golfhäftet/Gökottegolfen och avslutades den 10
oktober. Sammanlagt har vi haft 12 klubbtävlingar under 2015.
Totalt 782 anmälningar, vilket gör ett snitt på nästan 65 deltagare per tävling. Herrarna har även
detta år deltagit i det nationella seriespelet i Gävle.
Klubbmästare 2015
Herrar:
H35:
H45:
H55:
H65:
D50:
D60:
Junior P:
Junior F:
Damer:
H75:

Rickard Rosén
Erik Forsgren
Per Karlsson
Mikael Edrén
Tommy Stavbom
Inga Deltagare
Marika Pellijef
Jonas Sandgren
Elin Nordström
Catrin Sandberg
Bo Bergman

Klubbmästare Natt-KM
Herrar:
Damer:

Christopher Sahlström
Elin Nordström

Tävlingssektionen.
Stefan Ståhl

Handicapkommittén.
Säsongen 2015 har från handicapkommittén varit lugn, inga disciplinärenden har inrapporterats.
Handicaprevisionen inför säsong 2015 gav betydligt större eko från medlemmarna än året innan.
Många hörde av sig och ansåg sig felbehandlade. En del manuella justeringar gjordes efter manuell
granskning.
Kommittén har inte haft några regelbundna träffar, allt har sköts via mailkorrespondens när frågor
dykt upp!
Handicapkommittén
Stefan Ståhl

Medlemmar
Klubben har under året haft 1228 (1316) st medlemmar, där fördelningen har varit enligt följande:
Juniorer (0-21 år):
Seniorer:

85 (115)st
1143 (1201)st

Styrelsen i Arlandastad GK 2016 – 02 –
Jan-Peder Norstedt

Johan Söderberg

Peter Östregård

Ove Jungbeck

Bo Bergman

Jari Hållman

Stefan Ståhl

Mona Wågberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016 – 02 –

Anders Skeppstedt
Av föreningen utsedd auktoriserad revisor

Max Laewen
Av föreningen utsedd revisor

Förslag till budget för Arlandastad GK verksamhetsåret 2016.

Rubrik

Belopp

Medlemsintäkter
Juniorintäkter
Övriga Intäkter

370.000
35.000
32.000

Summa Intäkter

437.000

Kostnader;
Herrar
Damer
Seniorer
Juniorer
Tävling
Funktionärsersättning
Utbildning

30.000
20.000
30.000
100.000

Efter Styrelsens fördelning utifrån bedömda behov.
Seriespel och SM elit

Övrigt
Varav:
UGF
Utb/Konf
Tidning
Data
Buffert

Summa kostnader

50.000

169.000

24
60
25
10
50

399.000

Budgeterat överskott är 38 tkr. Det föreslås att styrelsen kan disponera detta överskott för
anordnande av vad de anser vara bra aktiviteter för klubbens medlemmar.

