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Västerås GK:s verksamhetsplan 2019 
 

 
 
 
Introduktion 
 
Styrelsen i VGK arbetar efter en långsiktig strategi för klubben. Strategin utvärderas varje år 
och är grunden för de verksamhetsplaner som vi arbetar med. 
 
Under 2019 kommer klubben, för andra året i rad, att arrangera Anna Nordqvist Västerås 
Open by SmartProvider, en internationell tävling på LETAS, undertouren till Europatouren för 
damer. Detta som ett led i klubbens ambition att satsa på unga flickor samt visionen att vara 
en attraktiv golfklubb med en bana i toppskick.  
 
Klubben kommer också att påbörja det långsiktiga arbetet med att förverkliga den 
banutvecklingsplan som tagits fram i samarbete med banarkitekt Johan Benestam. 
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Västerås GK 
 
Styrelsens fokus under de senaste åren har varit att höja kvaliteten på banan och vi är på god 
väg. Målet är en anrik bana som lever upp till dagens krav och finish, med bibehållen god 
ekonomi. En banutvecklingsplan, framtagen av banarkitekt Johan Benestam, är nu på plats 
och har presenterats för medlemmarna. Denna ger oss bra möjligheter att planera banans 
fortsatta utveckling. Fokus är på säkerhet och modernisering utan alltför stora ingrepp samt 
höjd kvalitet på befintliga greener.  
 
Vi planerar att utöka antalet solceller genom att även installera solceller på maskinhallens tak 
för att generera egen el, vilket dessutom minskar våra elkostnader. Med tanke på den senaste 
tidens ökade elpriser ser vi detta som en god investering. 
 
Samarbetet med Skerike GK har avslutats. Vi har som ambition att se efter andra samarbeten. 
Vi kommer även under 2019 att vara med i Golfhäftet. 
 
Vår klubbchef kommer att gå ner på halvtid under året och på den tiden fokusera på 
marknadsaktiviteter. Annonsering efter en ny klubbchef kommer att ske. Vi ser framför oss 
ytterligare effektivisering av organisationen, där vi tror oss kunna ”ta hem” ekonomiarbetet 
som idag sköts av en extern firma. 
 
Dialogen med medlemmar via medlemsundersökningen, nyhetsbrev och sociala medier 
fortsätter. Medlemsundersökningen är fortsatt viktig, då den möjliggör att vi kan mäta oss mot 
andra klubbar i landet. Därför vill vi uppmuntra våra medlemmar att svara på medlems-
undersökningen. 
 
 
Prioriterade fokusområden 
För att omvandla strategi och varumärkesplattform till praktisk handling fortsätter vi att 
fokusera våra insatser på de fyra fokusområdena bana, organisation, ekonomi och 
medlemsvärden 
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Fokusområde Organisation 2019 
 
VISION 
Västerås GKs organisation vilar på en tydlig värdegrund som är väl förankrad hos 
medlemmarna. Organisationen präglas av stor öppenhet och transparens.  
Organisationen är effektiv med korta beslutsvägar.   
 
 
MÅL 

• Öka vår medlemsnöjdhet som mäts i Net-Promotor-Score (NPS) utifrån 
medlemsundersökningen. 

• Verka för effektiv kommunikation 

  
AKTIVITETER 2019 

• Anställa klubbchef  
• Kontraktera ny krögare  
• Anställa en greenkeeper 
• Aktivt arbete med utveckling och förankring av klubbens värdegrund 
• Fokus på breddgolf för flickor, med mål att öka 10% per år 
• Stimuli för att öka intresset för ideellt arbete 
• Vidareutveckling av webben mm, bl.a med medlemsgenererat innehåll 
• Fortsatta aktiviteter för ökad transparens och medlemsdialog 
• Fortsatt utveckling av information och nyhetsbrev 
• Årligen återkommande medlemsundersökning 
• Genomföra gästundersökningar 
• Golfvärdar på helgerna 
• Koordinering mellan styrelse, kommittéer och arrendatorer 
• Fortsatt effektivisering av organisationen 
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Fokusområde Ekonomi 2019 
 
VISION 
Stabil ekonomi som möjliggör en långsiktig utveckling av vår verksamhet  

MÅL 

• Att 2019 generera en vinst på 101 000 SEK 
• 1350 medlemmar vid utgången av 2019 
• Greenfeeintäkter överstigande 1 000 000 SEK 
• Att sponsorat och företagsgolf ger intäkter på 1 750 000 SEK med  

ett överskott på 1 550 000 SEK 
 
Ekonomi är styrelsens och klubbchefens viktigaste ansvarsområde.  

  

AKTIVITETER 2019 

·      Arbeta för att ”ta hem” ekonomin för att underlätta den ekonomiska uppföljningen. 
·       Vidta eventuella korrigerande åtgärder baserat på hur ekonomi och nyckeltal utvecklas 
·       Följa upp riktlinjer för optimering av banans utnyttjande t.ex. avseende när tävlingar 

förläggs, hur stort startfält vi låser upp banan för etc.  
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Fokusområde Medlemsvärden 2019 
 
VISION 
Västerås GK är en livsstilsklubb som erbjuder attraktiva åretrunt- mervärden kring en härlig 
spelupplevelse. 
 
MÅL 
Att bli som ett ”andra hem” året runt för medlemmarna genom att utveckla befintliga och 
erbjuda nya mervärden. 

 

AKTIVITETER 2019 

• Tydligare rutiner för att ta emot och få in nya medlemmar i gemenskapen 
• Fortsätta med vinteraktiviteter, på klubben eller annan plats,  

t.ex fester, resor, bowling, skidåkning mm 
• Fortsatt utveckling av hemsida mm utifrån medlemsperspektivet  
• Träningspaket från Pron 
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Fokusområde Bana/Bankommittén 2019 
 
MÅLSÄTTNING 
 
Vår bana skall erbjuda spel på en golfanläggning av hög regional standard för klubbens 
medlemmar och gäster. 
 
Detta innebär: 
• att klubbens bana fortlöpande skall utvecklas för att hålla hög regional standard 
• att vårda, förädla och utveckla banan på ett sådant sätt att den attraherar både 
  medlemmar och gäster 
• att i möjligaste mån förbättra träningsmöjligheterna 
 
En ambition under året är att få ännu fler av medlemmarna att ställa upp på ideellt arbete även 
om vi hade glädjande många frivilliga förra året. 
 
 
ARBETSPLANER 
 

Arbetet med framtagandet av Banutvecklingsplan är klart och planen för banan presenterades 
för medlemmarna under hösten 2018. Banutvecklingsplanens innehåll ska svara mot klubbens 
strategiska mål och ambitioner och vara en hållbar plan för renovering, modernisering och 
förädling av anläggningen. 

I Banutvecklingsgruppen har ingått: Anders Holmer, klubbchef, Anders Körberg, banchef, 
Magdalena Sjöholm, kassör, Tomas Ljungqvist, Golf Pro och Martin Strand. 
 
En prioriteringsordning av planen kommer göras tillsammans med banarkitekt.  

De dokument för årlig skötsel som finns uppdateras och kompletteras årligen. 
 

VISION 

Banutvecklingsplanen sätter tonen för en långsiktigt hållbar banplanering för att ständigt 
utveckla och förbättra anläggningen.  
 
För att vara en attraktiv golfbana i länet krävs bra övervintringar och tidiga vårstarter med 
jämna och snabba greener och i övrigt så bra spelytor som möjligt. Banan ska ständigt 
utvecklas och erbjuda välskötta och roliga golfhål med tydliga rumsindelningar och klipplinjer. 
Träningsmöjligheterna ska fortsätta förbättras med framtagande av ny puttinggreen och nytt 
övningsområde för egna bollar. 
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PLANERADE AKTIVITETER 2019: 

I och med att klubben under 2018-2020 arrangerar en deltävling på LETAS så avvaktar vi med 
större projekt. För att svara upp på högre arbetsbelastning och intensivare skötselåtgärder och 
för att hinna med åtgärder enligt skötselplanen som tidigare inte hunnits med är förhoppningen 
en ökning av personalstyrkan med en (1) kvalificerad yrkesutbildad medarbetare. En sådan 
rekrytering kommer också vara nödvändig för att klara av kommande års byggplaner. 

Under våren 2019 kommer återställning och finjustering göras av höstjobb 2018.  

Under hösten 2019 utgår planeringen utifrån sådana arbeten som inte stör genomförandet av 
LETAS men ändå ligger högt prioriterade på banutvecklingsplanen.  

Exempel på sådana arbeten är - nya tee system på hål 1 och 3. 

 - påbörja anläggning av orange tee 

Övriga arbeten som kan bli aktuella är fortsatt avvattning via byggnation av nya diken samt 
utveckling av dräneringssystem och bevattningssystem, främst runt greenområden. 

Fortsatt dressning av våra approachytor och greenområden kommer göras likt 2018. Detta för 
att förbereda ytorna för nedklippning och större avrinningsytor runt greenområden inom ett 
antal år. 

Fairways kommer likt 2018 att dressas två gånger under 2019, inriktning maj/juni samt höst. 

I enighet med avverkningsplanen kommer gallring ske norr om greenområde hål 6. All gallring 
görs för förbättrad ljus och luftväxling.  

Vidare så hoppas vi att vintern blir gynnsam så att maskiner kan ta sig till hål 5 och fortsätta 
det huggningsarbetet som tidigare har påbörjats där.  

Ettårsröjning av sly sker varje vinter. Stubbfräsning skedde våren 2018. Vi kommer ha 
ytterligare stubbar att fräsa till våren 2019.  Kontakt finns med Fräsgubben AB . 

 
 
Nedan det som BK prioriterat som 1  
 
- Greenerna bör hålla samma standard som 2018. Ingen analys tagen för 2018 ännu 

men analys från hösten 2017 visade något högt Ph, samt låg mullhalt. Dressning 
bör ske med mullinblandad dress några gånger under året, (så har skett via 
dressning med mull vid hålpipsluftning på våren 2018). Fortsatt inriktning på bollrull 
och jämnhet. Vältning och luftning (både ytstick och djup) är fortsatt prioriterat för 
att bibehålla ett bra rotdjup och friskt gräs.  
 

- Prioritering av arbetsmoment utifrån Banutvecklingsplan. Med LETAS i åtanke.   
(Extern säkerhet hål 1 o 3, greenbyggnationer hål 6, 8, 14 
Inklusive säkerhetsproblematiken på hål 1, 3 och 6 / 8.) 
 

- Fortsatt intensivt dressprogram för greener, greenområden och fairways 
 

- Ljus och luft insläpp via avverkning. Stubbfräsning 
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Nedan det som BK prioriterat som 2 
 
- Hjälpsådd av dåliga ytor på och kring green efter vinterskador (is) har haft dålig 

effekt. Dålig utrustning som ger dåliga förutsättningar för nytt frö att få jordkontakt 
är största orsaken. För att minimera liknande resultat vid liknande och större skador 
är prioritering en modern såmaskin.  

 
- Fortsatt uppdatering av maskinparken med ett antal nya maskiner för att 

effektivisera arbetet, minimera driftstörningar och minska påverkan på planerad 
skötsel, minska reparationskostnaderna samt öka möjligheten för handhavande 
hos fler i personalen. 

 
- Dränerings- och avvattningsarbetet på banan 
 
- Teeutveckling. Avjämning och nybyggnation. 

 

De frågor vi bör arbeta närmast med vad gäller bana/anläggning är: 

• Extern säkerhet, hål 1 och 3 
• Greenbyggnation (äldre greener), inom 2 – 5 år 
• Fortsatt dressning fw, approach och greenområden 
• Fortsatt utveckling och förbättring av diken och avvattning kring hålen. 
• Fler och avjämnade teeytor. 
• Utveckling av bevattningsanläggningen.  
• Klubbens övningsområden. Prio är övningsområdet vid parkeringen 
• Fortsatt uppdatering av maskinpark och översyn personaltimmar 

   

 

PLANEN FRAMÅT, SOM VI VILL UTVECKLA 2020: 

• Fortsätta att effektivisera och planera de ideella aktiviteterna med banpersonalen så att 
bästa resultat uppnås, styrande i arbetet är Banchef och ordförande för kommittén.  

• Kontinuerliga avstämningar med Banchef om vilka aktiviteter prioriteras och vad BK 
kan hjälpa till med.   
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Västerås golfklubb satsar på jämställdhet och tjejer, även 2019 
 
Västerås golfklubb har sedan några år en uttalad satsning på jämställdhet och tjejer, från 
juniorer till proffs. Nu drar vi igång satsningen ”Alla med – Alla kan – VGK vill” 
 
Tjejsatsning, för att … 
Vi ser att det blir extra viktigt att arbeta med och ta ställning för jämställdhet när 
medvetenheten om frågan ökar i samhället. Vi ser en ny generation som har nya värderingar 
och nya förväntningar på golfen och därför måste golfen förnya sig för att matcha övriga 
samhället. Vi ser även att organisationer och företag som har en mixad ledning och 
medarbetarsida levererar som regel bättre verksamhet och bättre lönsamhet. 
Allt detta säger oss att VGKs satsning på jämställdhet är rätt väg att gå!   
 
Vision 50/50 
VGK har tagit ett aktivt beslut att arbeta för 50/50, dvs ett långsiktigt jämställdhetsarbete med 
vision ”Världens bästa golf för alla”.  
 
Skolprojektet; Golfäventyret i skolan 
Vi fortsätter att samarbeta med skolorna och där introducera golf på schemat. Detta i syfte ge 
nästa generation möjlighet att spela golf. Vi är en anrik klubb med historia tillbaka till 1931 och 
har haft och har många framgångsrika golfare såväl nationellt som internationellt! Projektet 
överensstämmer väl med vår värdegrund; golf, gemenskap och glädje i centrum!  
 
Vi manar länet till att lyfta tjejer 
Vi fortsätter utmana länet till att lyfta tjejerna genom en kvaltävling på den egna klubben med 
finalen på VGK söndagen den 7 juli, där första pris är en plats i ProAm Anna Nordqvist 
Västerås Open by SmartProvider.  
 
Damkommittén gör ett fantastiskt jobb 
Vår mycket aktiva damkommitté gör ett fantastiskt jobb med massa roliga nya idéer för att 
engagera fler damer och välkomna alla nya damer.  
 
VGK’s frontfigurer 
Vi vill lyfta fram våra två frontfigurer Sofia Ljungqvist och Annelie Sjöholm som ambassadörer. 
Sofia är engagerad i Västmanlands Golfförbunds ungdomssektion. Hennes uppgift där är att 
inspirera fler tjejer till att börja spela/träna/tävla.  
Annelie har precis vunnit sin första proffstävling på Swedish golftour. Annelie tävlar för 
Västerås golfklubb och har hela sin golffostran, precis som Sofia, i VGK. Det är viktigt med 
förebilder när man som ung vill utvecklas i ett sammanhang.  
 
Vi samarbetar med ”vintertjejer” 
Vi samarbetar med Rönnby Tiger, innebandyklubb som är en vinteraktivitet. Golfen är en 
sommarsport och vi ser fördelar med att knyta samman tjejer inom olika sporter. Viktiga 
värden för tjejer är gemenskap och sammanhållning.  
 
Proffstävling, LETAS under tre år med start 2018 
Vi kommer fortsätta arrangera Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider även 2019.  
 
Västerås Golfklubb 
Västerås Golfklubb har sedan lång tid tillbaka mottot ”Golf och gemenskap i centrum”. 
Västerås Golfklubbs läge är unikt och möjliggör för juniorer att cykla till golfbanan. Västerås 
Golfklubb vill sprida värderingarna ”Alla med – Alla kan – VGK vill”, dvs alla får vara med i 
gemenskapen, alla kan spela golf och VGK vill vara din idrottsklubb.  
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Verksamhetsplan Marknadskommittén 2019 
  
VISION 
VGK ska vara en attraktiv partner för företag och organisationer genom att skapa största 
möjliga glädje, affärsnytta och mervärde omsatt i Golf och gemenskap i centrum  

 
SYFTE 
Att långsiktigt utveckla VGK till att bli den mest eftertraktade mötesplatsen, företrädelsevis 
under golfsäsongen, men även hela året.  

 
MÅL 

• Öka intäkter från företagsgolf och sponsring till 1 750 000 

• LETAS finansiera tävlingen med hjälp av partners och aktiviteter 

• Bistå TK med Partners till klubbtävlingarna 

• Vidareutveckla kommitténs arbete med försäljning, samarbetet med sponsrande 
företag samt erbjudna tjänster och sponsorpaket. 

 

PLANERADE AKTIVITETER 2019 
• Stödja klubbens ansvariga medarbetare med kontakter och leads och försäljning 

• Fortsätta att utveckla företagsnätverket  

• Genomföra aktiviteter med företagsnätverket enligt lagd plan  

• Genomföra/ Utvärdera enkät med samtliga företagskunder 

• Genomföra en golfresa tillsammans med sponsorföretagen 

• Utveckla både det strategiska och operativa arbete inom Marknadskommittén 

• Utveckla nytt partnerskap via ”Tjejsatsning” 

• Växa med 2 personer som kan successivt arbeta med valda delar av vad vi jobbar med 
inom Mk. Ett måste att fler ideella medlemmar engageras i Marknadskommittén. 

• Eftersom beslut fattats att fortsätta arrangera Anna Nordqvist Västerås Open by 
SmartProvider, så ska vi implementera hur vi presenterar det erbjudandet tillsammans 
med det vanliga partnerarbetet 
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Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2019 
 

VISION 
Västerås Golfklubbs Tävlingskommitté ska av medlemmar, gäster och sponsorer uppfattas 
som kunniga och engagerade. Klubbens gemensamma tävlingsprogram som organiseras av 
Tk ska vara varierat och locka både medlemmar och gäster, juniorer, nybörjare och erfarna. 
På lång sikt ska verksamheten bidra till att VGK:s medlemmar blir bättre golfspelare och stödja 
VGK:s vision: ”Golf och gemenskap i centrum”  

MÅL 

- Av våra tävlingar bör de flesta vara sponsrade. 

- Klubbmästerskapet ska samarrangeras med ålders- och handikapp-KM. Prisutdelning 
direkt i anslutning till att tävlingen är slutförd, så att KM-mästarna får gratuleras av 
publiken! 

- Under 2019 kommer Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider arrangeras för 
andra året, med sikte att arrangera tävlingen även 2020.  

- GIT-utbildning fortsätter erbjudas av TK. Syftet är att fler ska kunna medverka under 
tävlingsdagarna och att vi därmed ökar kunskapen och engagemanget för 
tävlingsverksamheten på VGK.  

- Tävlingsprogram 2019 ska finnas både på hemsida och läggas ut på facebook. 

- Lördagens populära tävling på golfveckan bibehålls även 2019, liksom Player of the 
Week.  

- Mer information om tävlingarna läggs in i GIT-tävling.  

- Ola Welander stödjer oss i regelfrågor och med ”Lokala regler”.  

- Onsdagsmixen och torsdagsliret är populära tävlingsformer som fortsätter som tidigare 
(ingår ej i Tk:s ansvar), och är nollbudgeterad och finns med i tävlingsprogrammet.  

- För att locka många till att tävla, så kommer det finnas utlottningspriser såsom sig bör 
på VGK. Utlottningspriserna finansieras av tävlingsavgiften, även då tävlingen är 
sponsrad. Vår policy hellre lite till många! 

- Den populära avslutningstävlingen fortsätter; Mästarnas mästarmöte. Och första pris är 
gratis spel (ingen tävlingsavgift) på samtliga Klubbtävlingar under 2019 på VGK.  

 
Kommitténs organisation 
Ordförande: Stefan Sjöholm 
Ansvar handikappfrågor: Ainis Noritis (även ansvar handikappfrågor) 
Tk inhämtar också expertkompetens enligt nedan:  
Martin Strand (marknadsföring), Magdalena Sjöholm (golfveckan), Ola Welander (regelfrågor), 
samt många fler som bidrar med inmatning i GIT under våra klubbtävlingar. Stort tack! 
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Verksamhetsplan Klubbhuskommittén 2019 
 

 

Verksamhetsplan 2019 

 

• Ta ansvar för skötseln kring klubbhuset. 

• Lämna förslag till vad som ska åtgärdas, söka anslag, tidssätta och upprätta 
flerårsplan. 

• Utreda ventilation av klubbhuset. 

• Lösa kyla och värme i omklädningsrum och tävlingskansli. 

• Komplettera insektsskydd i restaurangkök.   

• Byta beläggning av altan mot söder. 

• Utreda behov av förråd för restaurangen. 

• Plantera i slänten mot parkering. 

• Måla källarfasader på omklädningsbyggnaden. 

• Byta trallvirke och trappor till omklädningsrum.  

• Laga markis på södra fasaden över altanen. 

 

 

Medlemmar i klubbhuskommittén är Roger Widén, Jan-Inge Bengtsson, Sören 
Gustavsson, Ingvar Svedberg samt Lars-Ove Moselius 

Vid pennan kommittéordförande Roger Widén 
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Verksamhetsplan Elit/Ungdom/Junior 2019 
 
Arbetet med Ungdom och Elit fortsätter enligt den verksamhetsplan som fastställdes 2014,  
då med vision mot 2018, som nu förlängs till 2020.  
 
Vision 2018 förlängs mot 2020 
 

• 100 juniorer i ledarledd träning. 

• 16 ledare som sköter ledarledd träning. 

• 20 spelare på SGF Juniortävlingar i olika nivåer. 

• 5 spelare som går till regionfinal SGF Junior Tour.  

• 1 spelare som kommer topp 3 på SGF Junior Tour final.  

• 20 % fortsätter efter genomförd ungdomsträning. 

 
Mål, 2019 

• Starta golfskola för nybörjare (exkl Golfkul 6-8 år). 

• 40 % av deltagarna i golfskola fortsätter till ledarledd träning. 

• 50 ungdomar i ledarledd träning, exkl. golfskolan med ökat antal tjejer. 

• 20 spelare på SGF Juniortävlingar i någon nivå. 

• 8 deltagare i SGF Junior Tour First på klubben. 

• Antalet personer per grupp skall vara 5-12 st. 

• Minst 2 ledare per grupp plus Pro. 

 

 
/sammanfattat av avgående Elit & Ungdomsordförande Joacim Blomberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
	

14 
 

 
 
Verksamhetsplan Damkommittén 2019 
 
VISION 
Klubbens damkommitté skall verka för en ökad samvaro och klubbkänsla för klubbens damer. 
Detta ska ske genom att skapa aktiviteter som bidrar till att fler deltar i de sociala tävlingarna 
och därigenom entusiasmera fler damer att aktivt delta i klubbens tävlingar och därefter i 
Västmanlands olika damseriespel. 
 
Nulägesanalys 
Deltagandet i damdagarna ökade även denna säsong. Målsättning är att fortsätta hitta former 
för att fler ska delta i våra damdagar. Vi testade idéer under säsongen som slog väl ut och 
som kan vidareutvecklas under detta år. Idéer och tankar kommer att samlas in under 
säsongsavslutningen till kommittén för inplanering i 2019 års damprogram.  

 

Mål 2019 
Målet är att öka deltagarantalet på våra damdagar med 10 % från i ett snittdeltagande som i 
skrivande stund ligger på drygt 24 st 2018 till ett snitt på 26 deltagare 2019. Detsamma gäller 
uppstartsmötet och avslutningen. Ytterligare ett mål blir att öka andelen yngre damer som 
deltar i damkvällarna dvs ca 55 år och nedåt. Idag ligger andelen på ca 5%. 

Målet för vårt deltagande i Västmanlands olika serier och matchspel är att överträffa årets 
resultat, som ännu inte är fastställt för säsongen 2018.   

Strategi 
Våra damaktiviteter ska upplevas som inkluderande, vänliga och lustfyllda så att de lockar till 
ytterligare deltagande. Uppföljande samtal med nya damer som ansluter ska genomföras för 
att höra hur de upplever att komma som ny till damkvällarna. Nya deltagare värvas aktivt 
under året genom riktade åtgärder och ska tas väl om hand då de kommer till våra aktiviteter 
av oss kommittémedlemmar m.fl.  

Inriktning 2019 
Under 2019 kommer damkommittén att fortsätta prova en del nyheter för att se om det ger en 
ökad tillströmning till damdagarna. Då flera påpekat att det är roligt med par- och skoj-tävlingar 
över nio hål, så fortsätter vi med detta. Det lättar på tävlingstrycket.   

Vi kommer att fortsätta med möjligheten att välja att spela 18 hål eller 9 hål med sex tillfällen 
per säsong. Då dessa tävlingar dragit flest deltagare. Några av dessa tillfällen kommer 
avslutas med en enkel måltid och samvaro på klubbhuset. 

Vi fortsätter med damdagen på måndag då det gett ökat antal deltagare även under 2018 med 
20%. Vi hoppas valet av dag medför att fler tar tillfället i akt att delta i seniorernas populära 
onsdagsmix.   

Vid pennan Jill Thenander, ordförande damkommittén  
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Verksamhetsplan Seniorkommittén 2019 
 
ÖVERGRIPANDE MÅLBESKRIVNING 
Under verksamhetsåret 2019 skall Seniorkommittén fortsätta arbeta för att bibehålla, förstärka 
och bredda verksamheten med fokus på tävlingsspelet och Onsdagsmixen.  

Förstärka genom att ge medlemmar adekvat information om Seniorkommitténs verksamhet 
som syftar till att öka deras kunnande om verksamhet, vilket ska leda till att stimulera ökad 
aktivitet.  

Bredda genom att öka intresset hos fler medlemmar, inklusive damer i Onsdagsmixen, att 
delta i Seniorernas verksamhet som spelare och/eller funktionär genom att ge dem relevant 
information och kunskap om verksamheten. Målsättningen är inte nödvändigtvis att öka antalet 
lag utan att få fler medlemmar att delta i kommitténs aktiviteter. 

 

AMBITIONEN ATT GENOMFÖRA FÖLJANDE UNDER 2019: 
 
§ delta i Västmanlandsserierna för H40, H50, H60, H70 och eventuellt H30. 

§ delta i  
- Mellansvenska Scratchserien Div. 1  
- Mellansvenska Oldboysserien H55 Div. NÖ 
- Mellansvenska Veteranserierna H65 Div.2 och Div.3  
- Mellansvenska Veteranserierna H75 Div. Norr och Div. Mitt  
- Mellansvenska Veteranserien H80 Div. 1 

§ delta i och arrangerar tävlingar i Hösttouren. 

§ spela klubbtävlingar mot  
- Lidingö Gk/Nyköpings Gk i 3-stadsmatchen som 2019 spelas i Nyköping 
- eventuellt också mot Skerike GK (Svartå Cup). 

§ arrangera de interna tävlingarna Onsdagsmixen och Senior Scramble. 

§ fortsätta vinteraktiviteten med bowling för VGK:are. 

 

/Seniorkommittén genom Bosse Palo 
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Styrelsens förslag till investeringsbudget 2019 
 
Styrelsens förslag till investeringar för räkenskapsåret 2019. 
Investeringsbudget för Västerås Gk 2019 är totalt på 969 750 SEK 
 
Klubbhuskommittén 
Klubbhus  
Komplettering av ventilation i restaurang och tävlingskansliet  240 000 
Nytt insektsskydd till restaurangen      10 000 
Delvis nytt golv på altan till restaurangen     25 000 
Komplettering med en solpanel där parabolen satt       10 000 
Summa      285 000 
 
Maskiner och inventarier bana 
Såmaskin Vredo     155 000 
Uppsamlare till Toro 649       29 750  
Orange tee      250 000 
Övriga investeringar bana     250 000 
Summa      684 750 
     
 
Totalsumma investering     969 750 kr 
 
Solceller enligt tidigare årsmötesbeslut.  
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Styrelsens förslag till resultatbudget för räkenskapsåret 2019 
 
 
 
Intäkter     tkr Utfall	2017	 Budget	2018	 Prognos	2018	 budget	2019		
Årsavgifter inkl skåp-, städ- och 
autogiro  5 171 5 653 5 372 5 603 

Greenfee 1 026 1 000 980 1 000 
Startavgifter 469 513 620 400 
Arrende shop o restaurang 233 230 260 360 
Reklam/branschgolf 1 545 1 440 1 497 1 750 
Kommunala bidrag  126 140 105 100 
Övriga intäkter  172 172 428 280 

     
SUMMA INTÄKTER 8 743 9 261 9 262 9 493 
     

 
Kostnader      tkr Utfall	2017	 Budget	2018	 Prognos	2018	 budget	2019		
Seriespel elit, ungdom, senior, 
dam -298	 -350	 -761	 -305	
Lokalkostnader, klubbhus -527 -545 -520 -655 
Banan, grus, gödsel, material -695 -751 -874 -763 
Drivmedel -217 -200 -220 -200 
Fordon och maskiner inkl. 
leasing -541 -448 -553 -602 

Startavgifter och priser tävlingar -95 -110 -103 -100 
Reklam, medlemsvård och 
sponsorer -112 -175 -157 -175 

Kontorskostnader -27 -7 -26 -10 
Köpta administrativa tjänster -415 -432 -415 -327 
Avgifter SGF och GDF -290 -320 -290 -290 
Övrigt -589 -704 -579 -597 
Personalkostnader -3 422 -3 618 -3 468 -4 081 

 
    SUMMA KOSTNADER -7	228	 -7	660	 -7	966	 -8	105	

	     Resultat före avskrivningar 1	515	 1	601	 1	296	 1	388	

	     Avskrivningar enl. plan -1	282	 -1	400	 -1	288	 -1	288	

	     Resultat före finansiella poster 233	 201	 8	 100	

	     Finansiella poster -2	 -1	 4	 1	

	     Årets resultat 231	 200	 12	 101	
 
 


