ARLANDASTAD GOLFKLUBB
ÅRSBOKSLUT 2020

Arlandastad Golfklubb 816000-5701
Klubbens styrelse lämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2020
Årsbokslutet innehåller balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för klubben.
Styrelsens Verksamhetsberättelse, kompletterad med respektive sektions aktiviteter
under året, redovisas som bilaga till årsredovisningen.
Separat redovisas styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2021.
Årets resultat är en vinst om 223 003 kr.
Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 621 463 kr, disponeras enligt följande:
-

Balanseras i ny räkning

621 463 kr

I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning.

BALANSRÄKNING
2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Konst

6 750

6 750

Summa Anläggningstillgångar

6 750

6 750

Kundfordringar

22 000

22 000

Förutbetalda kostnader

14 985

21 900

585 518

377 500

2 210

2 210

Summa Omsättningstillgångar

624 713

423 610

Summa tillgångar

631 463

430 360

Eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

398 460
223 003

275 897
122 563

Summa Eget Kapital

621 463

398 460

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader

0
10 000

21 900
10 000

Summa Kortfristiga skulder

10 000

31 900

631 463

430 360

Omsättningstillgångar

Bank
Kassa

Skulder och Eget Kapital

Summa Eget kapital och kortfristiga skulder

Resultaträkning

2020

Medlemsavgifter
Tävlingsintäkter
Övriga intäkter

328 200
63 500
36 782

303 700
75 200
43 158

Summa Intäkter

428 482

422 058

2019

Tävlingsomkostnader
Tävlingsavgifter
Medlemsaktiviteter
Träningstider
Utbildning, konferens
UGF avgifter
Förtäring
Trycksaker
Data/Web kostnader
Övriga kostnader

-

74 376
0
24 050
28 000
2 895
19 455
10 910
0
12 613
33 180

-

61 253
33 300
28 573
57 634
49 926
20 239
7 852
0
24 700
16 018

Summa Kostnader

-

205 479

-

299 495

Årets resultat

223 003

122 563

Norslunda 2021-01-22

Niklas Lundin
Ordförande

Per Karlsson

Michael Edin

Anita Lindgren

Elisabet WedinSöderström

Peter Östregård

Vår revisionsberättelse har lämnats den

/

2021

Anna Lundeborn-Bengtsson

Johan Söderberg

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

ARLANDASTADGOLFKLUBB – VERKSAMHETEN 2020.

KLUBBSTYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande
Kassör
Herr sektionen
Senior och Damsektionen
Damsektionen
Juniorsektionen
Medlemmar

Niklas Lundin
Peter Östregård
Michel Edin
Anita Lindgren
Elisabet Hedin Söderström
Peter Östregård
Per Karlsson

Revisorer, Ordinarie
Suppleanter:

Anna Lundeborn-Bengtsson och Johan Söderberg
Vakant och Conny Lundqvist

Valberedning

Ordförande Stig Sahlström
Nico Angeletto

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Vem kunde tro att Golfsäsongen 2020 skulle gå till historien som året då golfen
upplevde ett uppsving som aldrig förr. Det finns inte mycket positivt med Corona
pandemin men den innebar att det spelats fler golfrundor än någonsin i Sverige.
Istället för att resa har många valt att stanna hemma och spela golf då restriktionerna
varit relativt milda vad gäller golf.
Även Arlandastad har haft rekord när det gäller antal spelade rundor och antal
gästronder under året. Relativt andra banor i närområdet har tillgängligheten dock
varit helt acceptabel. Man kan konstatera att det hjälper att vara en anläggning med
40 hål när trycket efter speltider är högt.
Med anledning av restriktionerna har tävlingsprogrammet varit begränsat under 2020.
Detta till trots så kunde vi genomföra Arlandastads första golfvecka i juli och vi kan se
tillbaka på en succé som med stor sannolikhet återkommer 2021.
Vidare måste vi tacka banpersonalen som kunnat presentera banor i ypperligt skick
ända från 17 Mars till 22 November, mer än åtta månader. Jag misstänker att även
det är ett rekord.
När vi slog upp dörrarna till årets säsong kände vi en stor oro hur det skulle utveckla
sig. Vem kunde tro att det skulle bli det rekordår som det blev. Frågan många
golfklubbar ställer sig nu är vad som händer när våra liv återgår till något som liknar
normalläge? Vi tror att det är viktigt att ta till vara på de gamla medlemmarna
samtidigt som man välkomnar de nya spelarna. En viktig komponent är att fortsätta
ha bra tillgänglig på banorna och att öka närvaron och trivsel på klubben. Det är
några av de mål vi har och vi är övertygade att även 2021 kommer bli ett rekordår.
Till sist vill vi tacka alla för det stöd och samarbete ni visat under rådande läge som
möjliggjort att vi kunnat genomföra detta ovanliga golfår på ett fantastiskt sätt.
Tack för i år och på återseende nästa golfår.
Niklas Lundin
Styrelseordförande
.

Herrsektionen 2020
Årets säsong ser vi nog tillbaka som en av de underligaste med tanke på den rådande
pandemin. Säsongen blev en av de längsta vi haft med nästan 9-månaders golfspel men
också det att golfen kunnat fortgå medan andra idrotter totalt stängt ner pga. pandemin.
Antalet aktiva medlemmar i Herrsektionen har i år ökat med ca 40% och vi är idag ca 55st.
Många av våra tävlingar har dock ställts in, även seriespelet drogs ner till totalt 3
sammankomster. Tyvärr så lyckades vi inte så bra bland H50-herrarna. I div 1 kom vårt första
lag på en 7:e plast och med 4 slag tillgodo lyckades de hålla sig kvar i Div1. Andralaget i Div2
kom näst sist och blir nerflyttad till Div3 inför nästa år. H40-herrarna kom fyra, de hamnade
lite i ingenmansland med många slag till både lagen framför som bakom sig. H22-killarna
gjorde bäst ifrån sig och kom tvåa. Förutom seriespel genomförde vi även uppskattade
gruppträningar med vår PRO Javier Nigård med focus på närspel.
Elitlagets spel ställdes in under rådande omständigheter.
Även i år kunde vi genomföra vår Tisdagsgolf efter en del Corona-anpassningar.
Tisdagsgolfen är en 9-håls slaggolfstävling som spelas hela säsongen. I år hade vi två
tävlingar - med HCP resp. SCRATCH. De fem bästa resultaten under säsongen bildar scoren
och i år segrade i HCP – Björn Torslund och segrare i SCRATCH blev Joakim Eriksson.
Herrsektionen avslutade säsongen med en Corona-anpassad golfdag med par-tävling och
middag. Segrare blev Anders Eriksson och Mikael Westlund.

Herrsektionen

Per Samuelsson

SENIORSEKTIONEN 2020

Pandemin, Covid 19, innebar att planerna för golfspel blev lite skakiga i början av 2020, det
kom restriktioner för idrotten och golftävlingar fick inte genomföras på vanligt vis och i
början var vi rädda att golfbanor skulle stängas, men som tur var för oss alla så blev det inte
så. De inskränkningar som gjordes var att allt seriespel för seniorer 60+ ställdes in så inga
serier för oss eller Old Memberstävlingar har vi deltagit i.
Genom att pandemin har lagt så många begränsningar på seniorerna så har golfen inneburit ett
andningshål för oss och deltagandet i torsdagsgolfen har varit större än tidigare år. I början av
säsongen så skötte Gösta Karlsson anmälningar och resultat manuellt men när restriktionerna
för tävlingar släpptes så kunde vi som vanligt använda oss av Min golf.
Första torsdagsgolfen spelades den 23 april och den sista 29 oktober, 27 torsdagar. Under
våren var även en matchtävling inlagd och i augusti spelade vi Senior Masters på Nya banan
onsdag till fredag.
Säsongen avslutade den sista torsdagen med middag hos Naili.
Det har även spelats träningsrundor på tisdagar.
Vi hade planerat en vårresa som vanligt men den ställdes in i övrigt så har planerna för 2020
genomförts med tilläggen om Senior Masters och tisdagsträningsspel

Damsektionen 2020
Säsongen i år inleddes med att vi damsektionen startade upp ett arbete med hjälp av Stig
Bernsten RF-SISU Uppland. I form av ”Lärgrupper” har vi haft ett arbete med att utveckla vår
verksamhet för våra damer i klubben. Visionen är att locka fler damer att medverka på våra
damaktiviteter.
Vi skulle som vanligt började med ett uppstartsmöte den 23/3 där alla damer i klubben var
inbjudna. På grund av Corona-pandemin ställde vi in den. I stället informerade vi våra damer
om säsongens aktiviteter genom anslag i vårt omklädningsrum och i informationsbrev i
klubbens veckomail samt på vår Face-book grupp. Vi tog också tillfället på den populära
tisdagsgolfen att ge information och be närvarande att vidarebefordra.
Vi har anordnat 3 st söndagsträningar mellan kl. 9.00-16.30 (max 12st/gång) som startade
upp i juni månad med tränaren An-Mari. Mycket uppskattat och full närvaro.
Senare under säsongen fortsatte An-Mari med hjälp av Anita att anordna 1 timmes
Söndagsträning med efterföljande roliga tävlingar. Dessa blev 4 st. i antal och även de var
mycket uppskattade och välbesökta.
Stadsvandring som var en av våra aktiviteter ställdes in p.g.a. Corona.
Vår populära Tisdagsgolf med tävlingen “Drömscooren” genomfördes även i år med start
den 5/5 och höll på till 25/8, totalt 17 ggr. Nytt för i år var att vi utökade aktiviteten med att ha
starttid även på förmiddagen ( detta utifrån önskemål) som blev uppskattat av många.
Avslutning och prisutdelning genomfördes i samband med vår tävling “Rosa Pantern” den
13/9. Också den tävlingen är populär och uppskattad av våra damer. Vi var 23 st entusiastiska
tävlande som spelade en rolig tävlingsform med en rosa boll i gaget. Avslutade sen med
prisutdelning på golfrestaurangens uteservering. Överskottet från tävlingen gick till
Bröstcancerfonden.
Seriespel i Uppland har varit nerlagt under hela säsongen p.g.a. Corona. Dock startade spelet
upp för vårt D 50 med 3 speltillfällen och med ett okej resultat.
Tyvärr har vi inte några seriespelande lag i de yngre damklasserna men vi får hoppas att det
kan bli något framöver.
Vår ”Hemligtmål”-aktivitet ställdes in p.g.a. Corona.
Vi har genom vår face-book-grupp inspirerat varandra och informerat om våra aktiviteter
under säsongen. Vi har i dag 55 st följare (en ökning med 10 st) Genom den har vi också
kunnat sökt “golfkompisar”

Damsektionen
Elisabet Hedin Söderström

HCP kommittén
Inga disciplinärenden under året
Årshandicaprevision utfördes per 2020-01-01

KLUBBMÄSTERSKAPET
Årets klubbmästerskap blev ett rekordstort startfält med 84st anmälda och 81st kom till
start.
Väderutsikterna var inte lovande men till en början inte så regnigt som utlovat.
Men eftersom dagen gick fick vi det regnväder som alla befarade.
De som trots vädret lyckades bäst är våra nya klubbmästare i Dam Jenny Sagbrant och i Herr
klassen efter särspel lyckades Jimmy Karlsson avgöra på hål ett mot "junioren Axel Bolander"
som då kom på en hedrande andra plats.
Grattis till alla pristagare, resultat i alla klasserna finns på Golf.se och alla som trotsade
vädret makter.
Extra eloge till de sena startande (H60 & Damklasserna) som fick utstå det mesta av regnet
på eftermiddagen.
Vi tackar alla funktionärer för väl genomfört tävlingsarrangemanget.
Natt KM genomfördes den 24 september.
Även här hade vi rekordmånga startande, 28 st!
Klubbmästare blev Joakim Ericsson för tredje året i följd, och bland damerna segrade Karin
Öhman.
I år hade vi glädjande nog även en juniorklass, och här segrade Axel Bolinder (som även kom
tvåa i herrklassen).
Stort Grattis till samtliga klubbmästare.

Norslunda den 22 januari 2021

Niklas Lundin
Ordförande

Per Karlsson

Michael Edin

Anita Lindgren

Elisabet Hedin Söderström

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Peter Östregård

2021

Anna Lundeborn-Bengtsson

Johan Söderberg

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

