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      Bilaga 2 

Verksamhetsberättelse Västerås Golfklubb 2017 
 
Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning; 
 
STYRELSE 
Ordförande Pia Hill 
Sekreterare Cina Koskinen 
Kassör Magdalena Sjöholm 
Ledamöter Susanne Wossmar 
 Anders Billberg 
 Roger Widén 
 Stefan Lundin 
 Mats Bengtsson 
  
  
TÄVLINGSKOMMITTÉ BANKOMMITTÉ MARKNADSKOMMITTÉ 
Magdalena Sjöholm, ordförande Lars Lindkvist, ordförande Mats Bengtsson, ordf. 
Lennart Wieweg Anders Körberg, banchef Anders Holmer, klubbchef 
Jan Häggqvist Örjan Bergman Gunnar Heintz 
 Olle Åslin   
JUNIOR-/UNGDOM-/ELIT- Seppo Komulainen  
Joacim Blomberg Peter Sindt  
   
DAMKOMMITTÉ SENIORKOMMITTÉ KLUBBHUSKOMMITTÉ  
Jill Thenander, ordförande Bosse Palo, ordförande Roger Widén, ordförande 
Anita Eggeborn Börje Axelsson Ingvar Svedberg 
Kerstin Tiberg Christer Åström Lars-Ove Moselius 
Lisbeth Roy Stefan Lundin Sören Gustavsson 
Lena Öhrlund Tapio Kanerva Jan-Inge Bengtsson 
 
 
REVISORER Patrik Andebro från KPMG och Anders Wetterqvist (nyval) 
REVISORSSUPPLEANT Maud Eklund-Staff 
VALBEREDNING Martin Strand, sammankallande 
 Maud Staff Eklund 
 Arne Friedl 
 
 
BEFATTNINGSHAVARE INOM KLUBBEN 
Klubbchef: Anders Holmer 
Banpersonal varav fast anställda: Banchef Anders Körberg, Kjell Erikson maskinansvarig, 
Leonardo Garcés, Hannes Gullberg Mattias Johansson 
Banpersonal varav säsongsanställda: Kennet Medin, och Hampus Morberg. Örjan Bergman 
och Lennart Wieweg har jobbat som timanställda. 
 
Kanslist: Maria Sedholm 75 % 
Klubbhus/lokalvård: Mattias Johansson varav 50% på banan 
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ADMINISTRATION 
Klubbens kansligöromål har under året utförts av Anders Holmer och Maria Sedholm. 
Receptionen med tidsbokning och uthyrning av bilar har skötts av Tomas Ljungqvist Pro Golf 
AB. 
 
SHOP OCH INSTRUKTIONSVERKSAMHET 
Tomas Ljungqvist har under året bedrivit shoprörelse och varit instruktör, tillsammans med 
Anders Sjöstrand, till klubbens medlemmar och gäster. 
 
RESTAURANG 
Stefan Thunberg har drivit restaurangen under den gångna säsongen. 
 
SAMMANTRÄDEN 
Årsmöte (vår)-hölls den 17 mars 2017 i restaurangen på VGK 
Årsmöte (höst-) hölls den 25 oktober 2017 i restaurangen på VGK 
Under verksamhetsåret den 1 januari till den 31 december 2017 har klubbens styrelse haft 9 
protokollförda sammanträden. 
 
MEDLEMMAR 
Historiskt sett har klubben mätt medlemsantalet per den 31/12. För att i framtiden få en mer 
korrekt bild av antalet medlemmar under året kommer vi att börja mäta medlemsantalet per 
den 20 september från och med 2017. Vi hade 1370 medlemmar per den 20 september 
2016. 
HEDERSMEDLEMMAR: Egon Johansson, Gunnar Bengtsson och Bo Ljungqvist  
Medlemmarna fördelar sig på följande kategorier: 
 
FULLVÄRDIGA MEDLEMMAR 
 

2016 
män 

2016 
kvinnor 

2016 
summa 
 

2017 
män 
sept 

2017 
kvinnor 
sept 

Summa 
2017 
sept 

Seniorer med kapitalinsats 311 119 430 321 123 444 
Senior utan kapitalinsats 345 99 444 375 108 483 
Juniorer 139 18 157 150 19 169 
       
Vardagsmedlemmar 38 16 54 35 14 49 
Greenfeemedlemmar med 
kapital 

40 20 60 37 18 55 

Greenfeemedlemmar utan 
kapital 

22 2 24 28 3 31 

Distansmedlem med och utan 
kapital 

8 1 9 8 1 9 

Student 26 9 35 32 10 42 
       
PASSIVA (oavsett ålder)       
Seniorer 29 9 38 28 13 41 
       
Övriga (inkl hedersmedlemmar) 10 13 23 11 14 25 
       
Totalt 968 306     1274 1025 323 1348 

 
ANTAL SPELARE MED OFFICIELLT HCP:                                                                        
Herrar 
889 

Damer  
266 

Totalt  
1155                         

Antal greenfeegäster har under året varit 8622 
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Verksamhetsberättelse Allmänt 2017 
 
Vi kan se tillbaks på ett mycket bra år 2017. Banan har aldrig varit i så bra skick och med 
rekordtidig öppning, 1 april! Ja, en del trodde faktiskt det var ett aprilskämt! 
 
I omröstningen om Sveriges bästa golfstad blev vi utslagna i semi av Halmstad.  
 
Årets största begivelse var annars Riksmästerskapen i Hickory som spelades 4-6 augusti. Vi 
fick otroligt fint beröm för arrangemang, allt från banan till våra vackert klädda funktionärer. 
 
Klubben fattade även ett stort beslut att arrangera Anna Nordqvist Västerås Open by 
SmartProvider i augusti 2018. Tävlingen är en deltävling på den europeiska LETAS-touren. 
 
Medlems- och gästundersökningar har genomförts för att ge styrelsen bra underlag.  
Exempel på brister som åtgärdats är avsaknad av banguide och avståndsmarkeringar. Andra 
synpunkter som inkom var ojämna tees, dåliga övningsområden, mattan på hål sju, 
toaletterna på banan, dräneringen, brist på lediga tider och ojämn bunkerkvalitet.  
Det har blivit viktiga inspel till banarkitekten. Det finns även medlemmar som tycker att det är 
svårt att komma in i gemenskapen och att det ordnas för få arrangemang på klubben som 
passar. 
 
Det uppskattade samarbetet med Skerike GK har fortsatt. Totalt sett spelade VGK:are 3468 
rundor på Skerike GK. Detta gäller under bokningsbara tider och spel på 9-hålsbanan är inte 
inräknade. 4108 Skerikespelare gästade vår bana. Detta var första året som det varit viss 
obalans i spelet. Om det fortsätter får vi se vad vi ska vidta för åtgärder.  
 
I syfte att gynna VGK:s medlemmar införde vi ett nytt system, möjligheten att en dag före 
gäster kunna boka premium-tiderna mellan kl 9.00-10.50 på helgerna.  
 
Vi fortsätter att satsa på vår bana, bl.a genom att presentera en långsiktig utvecklingsplan 
framtagen med hjälp av banarkitekt Johan Benestam. Detta är huvudskälet till att vi föreslår 
en höjning av årsavgiften för 2018.  
 
Till säsongen köpte vi in nya utemöbler till vår restaurang. Vår krögare, Stefan Thunberg 
meddelade att han kommer att sluta. Detta efter att i tolv år, med mycket stor framgång och 
med mycket nöjda gäster och medlemmar, lagat mycket god mat och stått för ett fantastiskt 
värdskap. Vi tackar Stefan för alla dessa år och önskar honom lycka till med nya utmaningar!  
Samtidigt hälsar vi Niclas ”Nisse” Gustafsson välkommen och önskar honom lycka till! 
  
Vår reception har som vanligt skötts av Thomas Ljungqvist och Marie Holsten i shoppen och 
de får mycket höga betyg av er! Även vi är glada över att ha dem hos oss. Under året har 
även Anders Sjöstrand varit en uppskattad tränare på klubben.  
 
Klubben har varit med och bidragit vid evenemang där överskottet har gått till Cancerfonden. 
 
Rekorddeltagande på Golfveckan! Vi hade ca 1350 antal starter från ett stort antal klubbar i 
landet. Hela veckans tävlingar hade sponsorer. Nytt för året var att vi hade en uppskattad 
trubadur, Janke Jönsson, som underhöll alla kvällar. 
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Två nya golfbilar inköptes under året och tre, gamla, ej fungerande såldes. Vi har nu sju 
relativt nya elbilar och två bensinbilar. 
 
Golfens dag. Ett nytt flerårigt initiativ från golfförbundet var att införa Golfens dag. Vi 
medverkade, i liten skala detta första år. 
	
Tillsammans med SGF medverkar Västerås Golfklubb i ett spännande och långsiktigt 
förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf. Vi använder ett välfungerande 
digitalt verktyg för klubbutvecklingsprogram 50/50, en utbildning i jämställdhet för golfklubbar 
och golfdistriktsförbund. 
 
Styrelsen deltar aktivt på möten arrangerade av SGF och VGDF för att följa utvecklingen och 
få nya idéer mm. 
 
VI har även i år haft golfvärdar på helgerna, ett uppskattat inslag inte minst av våra gäster. 
 
Klubbens kommittéer och styrelse har träffats vid flera tillfällen för diskutera utvärdering och 
utveckling av klubben. En lyckad Kommittégolf avslutades med middag i restaurangen. En 
mycket uppskattad Julfest hölls på Officersmässen. 
 
Styrelsen är oerhört tacksam för de stora insatser som görs av klubbens frivilliga!  
Stort tack till alla som bidragit till ett framgångsrikt golfår 2017! 
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2017 
 
Tävlingskommittén har haft 2 protokollförda sammanträden samt löpande och 
informella kontakter mellan ledamöterna under året. Det mesta arbetet sker i vårt 
tävlingskansli som i år fått en fin ny dörr.  
 
Även i år genomfördes utbildningen i nya GIT-tävling, såväl nybörjar- som 
fortsättningskursen hade 5 deltagare var och kurserna var väldigt uppskattade.  
 
Den årliga HCP-revisionen har skötts med stöd av den delvis automatiska nya applikationen 
från Svensk golf. HCP-revisionens genomförande och bedömningar hanterades som alltid 
mycket professionellt av Ainis Noritis. På alla klubbtävlingar krävs ETA (exakt 
tävlingshandicap) för att ta emot pris. Ett syfte med vår tävlingsverksamhet är att vi ska bli 
bättre golfare, vilket korrekt spelhandicap bidrar till. Vi har under året uppmuntrat våra 
medlemmar vid flera tillfällen via Facebook, att sköta sina registreringar i Min Golf. Detta för 
att få ett korrekt spelhandicap som speglar personens golfspel.  
 
Lokala regler/översyn av banmarkeringar har föredömligt sköts av vår förbundsdomare Ola 
Welander. 
 
Under tävlingssäsongen genomfördes 15 klubbtävlingar och säsongen startade planenligt 
med en lottad 4-manna scramble 6 maj för de som deltagit på städdagen.  
 
Nytt för i år var Golfresan on tour och Trivselresor, två resetävlingar, som uppskattades.   
 
Ett reportage skrevs i Svensk golf om vår fantastiska golfvecka, med 1400 deltagarantalet.  
Player of the Week blev Morgan Ängerfors. Grattis! Nytt för i år var att Janke Jönsson stod 
för den musikaliska underhållningen hela veckan, ett populärt inslag! 
 
Mästarmötet, tävlingen som initierades i fjor av Lennart Wieveg och blev en åter succé.  
2017:års mästare blev Leif Öhrlund. Grattis! 
 
Även i år kunde vi erbjuda utlottning av 1-veckas vistelse för 2 personer i Almerimar Spanien. 
Race-to-Almerimar vanns av Janne Rintala. Stort tack till Trivselresor! 
 
Onsdagsmixen och torsdagsliret spelades traditionsenligt och tävlingsformerna lockar många 
spelare. Börje Axelsson, ansvarig för onsdagsmixen och Martin Strand för torsdagsliret. 
 
Inför nästa års, Anna Nordqvist Västerås Open by Smartprovider, så hölls en kvaltävling för 
damerna i Västmanland. Första pris är en plats i ett Pro-Am-lag, som vanns av Lena 
Sundberg från Köpings GK. 
 
Hole in one under året: Hål 9 - Jan Åke Rundgren, Hål 2 - Glenn Forslund och Alexander 
Norkula. 
 
KM spelades traditionsenligt i augusti med nedanstående resultat.  
  
KM HERRAR KM DAMER 
1. Niclas Larssson 1. Elisabeth Asmussen 
2. Niclas Lettermo 2. Maj-Britt Häggqvist 
3. Mats B Larsson 3. Maud Staff Eklund 
 
 

KM Damer 30 
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KM H40 
1. Niclas Larsson 1. Ing-Britt Andersson                    
2. Lars Antman 2. Elisabeth Asmussen 
3. Erik Wetterqvist 3. Maj-Britt Häggqvist 
  
KM HCP KM H50 
1. Tapio Kanerva 1. Martin Strand 
2. Lars Antman 2. Per Stegberg 
3. Stefan Lundin 3. Leif Östnes 
   
KM H60 KM H70  
1. Mats B Larsson 1. Arne Andersson 
2. Mats Ericsson 2. Ced Svensson  
3. Tapio Kanerva 3. Bo Bergendorf 
 
Tävlingskommittén vill rikta ett tack till Antero Pispanen, Ainis Nortis, Stefan Sjöholm och 
Martin Strand. 
 
Svenska Hickorymästerskapet 2017 
 
Det 20:e Svenska Hickorymästerskapet arrangerades 5-6 augusti på klubben tillsammans 
med Svenska Golfhistoriska Sällskapet. Det lyckade arrangemanget fick ta emot många 
lovord, allt ifrån banans kvalité till tävlingens genomförande. Mästerskapet drog till sig 104 
hickoryspelare från Sverige, Finland och Storbritannien. Mästerskapet spelades i tre klasser. 
Herrar och damer spelade 36 hål med ”cut” efter 18 hål. Seniorer (+65) spelade sitt 
mästerskap över 18 på lördagen. Under söndagen spelades också handicaptävlingen 
Hickorykannan för de spelare som inte kvalificerade sig till finalvarvet. Flera av klubbens 
deltagande hickoryspelare kom på framskjutna placeringar. Bäst gick det för Sofia Ljungqvist 
som vann Damklassen överlägset. 
 
Ett trettiotal klubbfunktionärer arbetade med tävlingen under ledning av Tournament Director 
Arne Andersson. Funktionärerna gjorde ett fantastiskt arbete och bidrog starkt till att 
arrangemanget blev en framgång för klubben. Alla funktionärer hade tidsenlig klädsel lånade 
från Vallby Friluftsmuséum. De kvinnliga funktionärerna fick också motta Svenska 
Golfhistoriska sällskapets vandringspris ”Atmosfärpriset” för sin eleganta tidsenliga utstyrsel.  
 
Under lördagskvällen hölls den traditionella ”Mästerskapsmiddagen” i klubben restaurang 
med ett stort deltagarantal.  
 
Resultat Svenska Hickorymästerskapet 2017: 
 
Damer: Herrar: 
1. Sofia Ljungqvist, Västerås GK 1. Johan Moberg, Norrköping Söderköping Golf 
2. Frida Rydberg, Upsala GK 2. Viktor Sjöö, Ljunghusen GK 
3. Eva Adermark, Västerås GK 3. Tomas Ljungqvist, Västerås GK 
  
Seniorer:  
1. Gunnar Bagge, Göteborgs GK  
2. Anthony Hunt, The Wildernesse GC  
3. Örjan Bergman, Västerås GK  

Priset som ”Bästa amatör” tillföll Viktor Sjöö, Ljunghusens GK.  
Svenska Hickorykannan (netto) vanns av Niclas Käck, Landeryds GK och scratchpriset 
av Hans-Olof Johansson, Kalmar GK. 
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Verksamhetsberättelse Bankommittén 2017 
 
Under verksamhetsåret har vi haft 3 protokollförda BK möten. 

Mellan de protokollförda mötena har täta kontakter ägt rum mellan banchef och ledamöterna 
för samråd och lösning av olika arbetsuppgifter. 

Under året har en hel del arbeten gjorts. Bl.a. skogsavverkning, bunkerskötsel, slyröjning, 
projektering området kring hål 7. 
 
Som föregående år har under året klubben haft hjälp att ett stort antal frivilliga med bl.a. 
slyröjning, risdragning, arbete med att avlägsna greendukar, bunkerskötsel.  
Ett fantastiskt jobb har utförts. Tack till er alla! 
 
På årets städdag var uppslutningen mycket bra. Drygt 200 medlemmar hade hörsammat 
kallelsen (ungefär som föregående år).  
Till Er alla vill klubben rikta ett stor tack. 
 
Vill även rikta ett stort tack till ICA Nära Vallby och ICA Pettersberg som ställde upp med 
förtäring efter avslutat arbete. 
Även stort tack till Lena Lindqvist som bjöd på hembakat. 
 
Innan vintern, 27 november, så lades greendukar på samtliga banans greener och 
övningsgreener liksom föregående år. 
Under mellandagarna, 27 december, blev det akut utryckning för att avlägsna dukarna 
p.g.a. varmare väder samt att banchefen ville passa på att bespruta greenerna. 
Ett 15–20 tal frivilliga deltog. Mycket bra anslutning. Stort tack! 
 
Den 9 juni 2017 anordnades en tävling i form av ”blind” bästboll för de frivilliga som med sina 
insatser betytt mycket för kvaliteten och förskönandet av banan.  
Deras frivilligarbete har också betytt avsevärda besparingar för klubbens ekonomisk. 
 
 
 
Bankommittén genom Lars Lindqvist (ordförande) 
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Verksamhetsberättelse Marknadskommittén 2017 
 
Under året har vi arbetat aktivt med vår plan att hantera våra partners och genomföra våra 
aktiviteter, och i det stora hela har vi hållit oss till den med få undantag. 

 

EKONOMI 
Vi har överträffat vår budget och nådde en summa av 1 450 000 kr 

 

MÖTEN 

Inom MK har vi haft 13 möten, samt genomfört flera andra sammankomster löpande. 

 

AKTIVITETER 

• Planerade aktiviteter enligt plan är genomförda. Samarbetet med Skerike GK 
beträffande aktiviteter har fungerat bra . 

• Vi får mycket och bra respons från våra partners för våra ansträngningar att vara 
aktiva. 

 

ANNAT 

• Vi har etablerat ett samarbete med företaget Basreklam, för att kartlägga och 
bestämma vilka positioner vi kan sälja synlighet på. Det blir en grund att utgå ifrån när 
nästa budget ska genomföras. 

• Vi har hanterat våra avtal med våra partners så det finns en struktur i form av pengar 
kontra värde. Det arbetet kommer fortgå även 2018. 

• Vi har haft fokus på att arbeta fram 3 års avtal med våra partners, med blandat 
engagemang. Vi har tålamod här. 

• Vi påbörjade tidigt, dvs hösten 2016 med 2017 års avtal, med blandad framgång då 
marknaden inte var mogen för att prata golf mitt i vintern. Vi ger oss inte utan lär vår 
marknad hur vi beter oss. 

• Arbetet med att knyta nya partners till LETAS fortsatte med mycket bra resultat.  
 

• Sökandet efter flera kollegor som kan tänka sig att jobba ideellt inom MK fortsätter.  
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Verksamhetsberättelse Damkommittén 2017 
 
Damkommittén har under året bestått av 5 personer och har genomfört 9 protokollförda 
möten för att planera, leda och följa upp verksamheten. Dessutom har kommittén haft två 
extra personer som hållit i matchspelet och förutom dessa har vi haft tillfälliga medhjälpare 
under året vid behov.  
På upptaktsmötet i slutet av april var det rekorddeltagande med över 70 deltagare. Vi har 
även detta år ett ökat antal deltagare på våra damaktiviteter, i snitt har vi varit drygt 20 
damer. Därmed har vi klarat ett av målen i vår verksamhetsplan. Noterbart är att många nya 
VGK-damer har kommit på våra dammåndagar och våra golfträningar. Om alla som varit 
med under säsongen på någon aktivitet, skulle dyka upp samtidigt så blir vi minst 75 st. En 
klar positiv trend som vi hoppas håller i sig.  
 
Vi har även i år kört med reducerat antalet tävlingar som påverkar handicapet, då vi spelar 
enbart nio första hålen på damkvällarna.  Istället har vi genomfört ett antal skoj tävlingar av 
olika slag, både singel och lag, som ej påverkar handicapet, vilket har uppskattats. 
Mest uppskattat har varit temakvällarna då möjligheten gavs att spela 18 hål respektive 9 hål 
med efterföljande middag. Till tävlingarna har våra trogna sponsorer bidragit med fina priser. 
Damkommittén har under året varit ansvarig för två VGDF-tävlingar för damerna i länet en i 
augusti och i början på september på hemmabanan. 
En av höjdpunkten under säsongen var Hemliga Resan tillsammans med Skerikes damer. 
 
Säsongens seriespel och matchspel har vi deltagit i med blandade resultat.  I seriespelet 
hade vi bara en vinst för laget under denna säsong och i matchspelet lyckades vi inte ta oss 
till finalen.  
Söndagen den 24 september avslutades golfsäsongen med den årliga damtävlingen 
”Vandringspriset”. Solen strålade på alla 30 deltagarna, en ökning från i fjol, och många 
spelade bra golf trots svåra flaggplaceringar. Bäst var Cina Koskinen som får årets 
inteckning i vandringspriset. Uppföljning och utvärdering av säsongen genomfördes i 
samband med avslutningen. 

Damkommittén har dessutom under året deltagit i GIT-utbildning både på klubben och SGF:s 
utbildning. Kommittén har varit representerad vid VGDF:s möten både under april och 
november. Några deltog också i VGDF:s vårresa. 

Kommittén har träffats i höst och gått igenom synpunkter och idéer som inkommit och 
kommer att fortsätta utveckla verksamheten utifrån dessa, för att locka fler damer att spela 
tävlingar. 

 

Damkommittén // Jill Thenander, ordförande 
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Verksamhetsberättelse Seniorkommittén 2017 

          

Verksamheten har genomförts enligt plan med ett undantag. I år fick vi även ihop ett 
H50 lag i Västmanlandsserien med Martin Strand som lagledare. 

Seniorkommittén har under 2017 bestått av 5 personer och har genomfört 2 
protokollförda möten för att planera, leda och följa upp verksamheten.  

Dessutom har vi haft en lagledarträff på våren för uppdatering av lagledarnas 
arbetsuppgifter och ansvar samt en lagledarträff på hösten för uppföljning och planering 
för kommande 2018 säsong. 

Upptaktsmötet genomfördes i april. Anders Körberg informerade om verksamheten på 
banan och Tomas Ljungqvist introducerade Anders Sjöstrand som ny tränare i klubben. 
Vi hade dessutom information om hjärtstarten samt information om kommande 
hickorymästerskap. Bosse Palo gick slutligen igenom säsongens tävlingar och övrig 
verksamhet för seniorerna under 2017. 

Klubben har deltagit med lag i Västmanlandsserierna och med följande placeringar: 
 H 40 6:a av 13 lag 
 H 50 1:a av   8 lag 
 H 60 1:a av 13 lag 
 H 70 1:a av 13 lag 

Klubben har även deltagit med lag i Mellansvenska serier där alla utom scratch serien 
(singelspel), spelades som matchspel och med följande resultat: 
 H55 Scratch-serien: 2:a av 17 lag och i finalspelet blev VGK 10:a av 11 
lag. 
 Oldboys H 55 NordÖstra: 2:a av   6 lag 
 Veteran H 65 Div 1: 2:a av   9 lag 
 Veteran H 65 Div 3 Norra: 4:a av 10 lag    
 Veteran H 75 Norr: 3:a av   9 lag 
 Veteran H 75 Mitt: 6:a av   8 lag 
 Veteran H 80 1:a av   4 lag 

Tre klubbtävlingar har genomförts med vinst i samtliga drabbningar: 
- Goldboys Cup (Matchspel H55/H65/ H75): Vinst hemma mot Lanna Lodge Golf 

Resort med 4,5 – 3,5. 
- Aros Pokalen (Matchspel H75): Vinst, 5,5 – 0,5, hemma mot Upsala GK. 
- Svartå Cup (H55 och äldre): Inställt då Skerike GK inte ställde upp. 
- ”3-stadsmatchen” mellan Västerås GK, Nyköping GK och Lidingö GK 

spelades i år på Lidingö GK under två dagar med foursome dag 1 och 
singelmatcher dag 2. VGK vann med sina 23p före Lidingö GK på 22,5p och 
Nyköpings GK på 8,5p.  

SM (för ålderklasser): I klassen H60 kom Mats Ericsson på 18:e plats. 

Onsdagsmixen har genomförts med 23 (24 under 2016) deltävlingar. Under året har 
82 (95 under 2016) herrar och 14 (16) damer deltagit. Totalt blev det 1 005 (1 166 
under 2016) starter med ett snitt på 43,7 (48,6) deltagare/tävling. Det blev delad 
totalseger mellan Leif Öhrlund och Christer Åström. Ing-Britt Andersson tog för tredje 
året i rad emot Vandringspriset för damerna. 
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På Hösttouren var klubben representerad med totalt 32 spelare (29 herrar+3 damer). 
De bästa totalplaceringarna av herrarna i respektive klass fick: 
 Klass A: Örjan Bergman 5:a, Björn Larsson och Jan Svanberg T10:a.  
 Klass B: Kenneth Lindkvist 7:a och Sören Larsson 14:e. 
 Klass C: Bengt Zetterberg 2:a och Ainis Noritis 9:a.  
 Klass D:  Hans Avebo 13:e och Lars Högfeldt 22:a. 

Säsongens avslutningstävling, Seniorscramblen, spelades mellan deltagande från 
H55, H65 resp. H75.  
H 65:1 segrade före H55, H65:2, H75:1 och H75:2.  

Höstavslutningen, med summering av årets framgångsrika tävlingsinsatser och 
prisutdelning för Onsdagsmixen, genomfördes i oktober med ca 45 deltagare.  

VGK Bowlarna på Bellevue, med syftet att skapa en vinteraktivitet och främja den 
sociala kontakten under vintern, har genomförts med ca 40-50 spelare per omgång. 
”VGK-Bowlarnas” poängtävling spelades med 16 omgångar före och 13 efter 
sommaren. VGK:s lag 1 slutade 5:a och VGK:s lag 2 slutade 7:a i Golfligan 2016/2017. 

Seniorkommittén genom Bosse Palo 
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Verksamhetsberättelse Klubbhuskommittén 2017 
 
 
 

• Bytt utomhusmöbler för restaurangverksamheten på södra och östra sidan. 
• Målat om vagnsboden. 
• Byggt en ny altan för varudemonstration i anslutning till shopen. 
• Slutfört byggnation av kiosk för restaurangen. 
• Köpt och placerat blomsterkrukor runt klubbhuset. 
• Sått nytt gräs och färdigställt planteringar mellan klubbhuset och miljöstationen. 
• Utfört vår- och höstavstängning. 
• Kompletterat utrustning av damernas omklädningsrum. 
• Tagit bort ett fönster i restaurangen (det som vetter mot puttinggreenen). 
• Använt ovanstående fönster för att ersätta det som gått sönder vid inbrott. 
• Återställt efter inbrott i restaurangkontoret. 
• Skaffat fram underlag för inköp av toalettbyggnader på banan. 
• Haft regelbundna möten avseende klubbhusområdet där frågor om ny budget och 

investeringar ingår. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	Västerås	Gk	Verksamhetsberättelse	2017	
	

13	
	

 
Verksamhetsberättelse Elit- & ungdomskommittén 2017 
 
Under 2017 hade vi 56 st ungdomar i registrerade som deltagare på träningar i grupper från 
golfkul till elit. Antalet ungdomar i träning exkl. golfkul är oförändrat mot 2016.  
Däremot är antalet aktivitetsberättiga tillfällen färre.  
 
Under 2017 har vår Pro Tomas Ljungqvist tillsammans med Anders Sjöstrand varit delaktiga 
i ungdomsverksamheten (exkl. Golfkul). 
Vi har genomfört ungdomsträningar med frivilliga ledare tillsammans med Tomas och 
Anders.  
Träningarna har genomförts på olika nivåer från lek för de yngsta till utbildning av de som vill 
lära sig mer och fokuserad träning för de som tävlar och kommit lite längre.  
 
Säsongen avslutades traditionsmässigt med en mycket uppskattad mörkergolf. 
 
De LOK-berättigande aktivitetstillfällena har även i år minskat jämfört med tidigare år. 
Summerar vi 2017 så har dessa minskat med ca 20% till en nivå strax över 700 tillfällen.  
 
Den primära orsaken är att vi har för få frivilliga ledare som kan avlösa varandra och hålla 
uppe antalet aktivitetstillfällen.  
 
VGK har under 2017 endast varit representerade i seriesammanhang genom herrarna i div 2 
där vi slutade på en femteplats 
 
Vid pennan Joacim Blomberg 
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Ekonomi 20170101 – 20171231(kkr)	
 
RESULTATRÄKNING  
 
Budgeterat resultat för 2017 var 236 kkr. 2017 års slutliga resultat efter avskrivningar och 
finansiella poster uppgår till 230 kkr. Föregående år, 2016, blev resultatet 268 kkr.  
 
Årsavgifterna har ökat 38 tkr jämfört med 2016, greenfee har ökat 90 kkr. Reklam på bana 
och branschgolf har ökat med 290 kkr. Lönebidrag har minskat med 189 kkr, men 
sammantaget har intäkterna ökat med 347 kkr.  
 
Utgifterna är 364 kkr högre än 2016 och 85 kkr högre än budgeterat, vilket medfört att 
resultatet är något lägre än budgeterat och lägre än 2016.  
 
Resultaträkning för Västerås GK 2017-01-01 - 2017-12-31   (kr) 
 

 
	 	Utfall	2017		 		 Budget	2017	 	Utfall	2016		

Årsavgifter	inkl	skåp,	städ	mm	 	 5	170	699	
	

5	385	000	 5	132	759	
Greenfee	 	 1	025	733	

	
905	000	 934	367	

Startavgifter	tävlingar	 	 468	723	
	

520	000	 469	301	
Arrenden	 	 232	500	

	
240	000	 229	600	

Reklam/branschgolf	 	 1	545	087	
	

1	290	000	 1	255	915	
Kommunala	bidrag	 	 126	267	

	
100	000	 88	456	

Lönebidrag	för	anställda	 	 720	616	
	

680	000	 909	945	
Övriga	intäkter	 	 172	256	

	
280	000	 94	573	

Summa	intäkter	 	 9	461	880	
	

9	400	000	 9	114	916	
 

 	
Utfall	2017	

	
Budget	2017	 	Utfall	2016		

Seriespel/Elit/Ungdom/senior	
	

-298	091	
	

-328	000	 -294	472	
Lokalkostnader	inkl	el	och	vatten	

	
-1	068	221	

	
-1	140	000	 -1	065	488	

Banan,	grus,	gödsel,	material	
	

-696	005	
	

-675	000	 -661	380	
Drivmedel	

	
-216	794	

	
-200	000	 -184	305	

Fordon	och	maskiner	exkl	drivmedel	
	

-234	949	
	

-252	000	 -295	691	
Startavgifter	och	priser	

	
-204	617	

	
-197	000	 -146	457	

Reklam	och	medlemsvård	
	

-212	050	
	

-284	000	 -157	374	
Kontorskostnader	

	
-108	135	

	
-85	000	 -81	928	

Köpta	administrativa	tjänster	
	

-437	574	
	

-455	500	 -455	338	
Avg.	SGF	

	
-290	199	

	
-300	000	 -301	739	

Övrigt	
	

-38	678	
	

-46	000	 -49	697	
Personalkostnader	

	
-4	142	526	

	
-3	900	000	 -3	889	891	

Summa	kostnader	
	

-7	947	839	
	

-7	862	500	 -7	583	760	
	
Avskrivningar	

	
-1	282	033	

	
-1	300	000	 -1	262	127	

Finansnetto	 		 -1	699	 		 -650	 -533	
Resultat	

	
230	309	

	
236	850	 268	496	
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BALANSRÄKNING 
Värdet av anläggningstillgångarna har minskat med 182 kkr genom att investeringarna under 
2017 var aningen lägre än avskrivningarna.  
 
Totalt uppgick tillgångarna vid årets slut till 20 058 kkr, vilket var 24 kkr högre än året 
tidigare. Vid årsskiftet hade vi 6 384 kkr på bankkonton och i kassan. 
 
De långfristiga skulderna har minskat med 257 kkr. Skulderna vid årets slut uppgick till  
7 532 kkr. Det egna kapitalet uppgår till 12 526 kkr, vilket är en ökning med 230 kkr.  
 
TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
        
Omsättningstillgångar       
Bankmedel 6384 6293 6170 
Fordringar 570 453 436 
Summa omsättningstillgångar 6954 6746 6606 
        
Anläggningstillgångar       
Maskiner och inventarier 2307 2202 1769 
Klubbhus 1471 1689 1341 
Maskinhall 1550 1679 1807 
Golfbana 3920 3860 4021 
Mark 3856 3856 3856 
Summa anläggningstillgångar  13104 13286 13099 
        
SUMMA TILLGÅNGAR 20058 20032 19705 
        
SKULDER OCH EGET KAPITAL      
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 197 508 123 
Övriga kortfristiga skulder 1184 835 721 
Förbetalda årsavgifter 1301 1504 1573 
Uppsagda medlemslån utbetalas inom 1 år 280 55 284 
Lån från medlemmar som amorteras inom 1 år 101 108 454 
Långfristiga skulder       
Lån från medlemmar 4469 4726 4522 
        
SUMMA SKULDER 7532 7736 7677 
        
EGET KAPITAL       
Eget kapital 12296 12028 11942 
Årets resultat 230 268 85 
        
SUMMA EGET KAPITAL 12526 12296 12027 
        
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20058 20032 19705 
Ställd säkerhet, fastighetsinteckning 2000 2000 2000 
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INVESTERINGAR  
 
Gjorda investeringar 2017 är för klubbhuset 290 kkr, för bankommittén 558 kkr, för maskiner 
och inventarier till banan 409 kkr. Totalt genomfördes investeringar för 1 257 kkr.  
 
 
Investeringsförteckning i kr 
 
Klubbhuskommittén  
Klubbhus  
Ommålning av vagnsboden 10 000 
Kiosk färdigställande 25 000 
Ny trall utanför shopen 35 000 
Ommålning utvändigt av vagnsboden 10 000 
Utemöbler i restaurangen 210 000 
Totalt klubbhus 290 000 
  
Bankommittéen  
Bananläggning  
Masterplan  178 000 
Container farligt avfall 29 806 
Trädvård 40 000 
Sanddressning  70 000 
Tätning av damm hål 18 30 000 
Diverse investeringar bana  210 00 
Total bananläggning 557 806 
  
Maskiner och inventarier bana  
Slipmaskin Foley 65 000 
Transportfordon 343 750 
Totalt maskiner och inventarier bana 408 750 
  
Total investering 1 256 556 

 
 
Maskiner och inventarier som leasas        
Siemens  Toro Sidewinder  50 880 kr/år 
Wasa Kredit  Hinsberger täckdukar  81 096 kr/år 
Wasa Kredit  Evergreen täckdukar  30 876 kr/år 
Wasa Kredit  Ransoms RMP 493  98 640 kr/år 
Wasa Kredit  Kioti Mechron 22  23 736 kr/år 
SmartProvider Två golfbilar   29 460 kr/år 
Ikano Bank  Tre golfbilar   80 496 kr/år 
Ikano Bank  Bunkerkratta + försäkring  36 168 kr/år 
Grenke  IT-utrustning   12 780 kr/år 
Summa     444 132 kr/år 
 
 
SLUTORD 
VGK:s styrelse vill som slutord tacka alla som på olika sätt medverkat i klubbens verksamhet  
under det gångna året! 
 


