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Årsrapport 2022 från styrelsen  
 
Det har varit ett mycket intressant år med flera nya utmaningar och möjligheter. En styrelse som helt 
unikt startade med fem nya personer, ledamöter, ordförande och vice ordförande samt även en 
nygammal suppleant, spännande! Vi startade direkt med att skapa ett introduktionspaket för nya 
personer i styrelsen, det resulterade också i en befattningsbeskrivning. Det finns nästan inga 
idrottsklubbar i landet som har befattningsbeskrivningar för styrelser. 
En ny krögare kom på plats med sina förutsättningar och förväntningar från alla parter, resultatet blev 

lite att hantera, diskutera och att leva med. 

Ett försök startades upp med att bilda en ungdomssektion, det visade sig inte vara helt lätt. Men 

drömmen lever vidare. 

En ny tjänst tillsattes för arbete både på banan och med administration, känns kanon med förstärkning 

och det fungerar toppen. Välkommen Eric! 

Banan fick åter igen en tuff start med att vintern hängde kvar länge men som under säsongen kom att 

bli en fantastisk upplevelse att spela på. Vilket fantastiskt arbete av så många under ledning av vår 

Elliot! 

Stödet för vårt förbättringsarbete har utökats med mer än vår viktiga enkät Players 1st och 

dialogmöten som har genomförts tidigare. Vi fick förmånen att vara en av ca. 20 klubbar i Sverige att 

vara med i ”Bättre spelupplevelse för alla”. I det projektet har det varit mycket engagemang och 

kreativt arbete, kanon jobbat alla inblandade, sammanhållet av Gunnar! 

Vi försökte också införa en digital förslagslåda, som inte fungerade som vi hoppats på. Vi la då till ett 

extra medlemsmöte under hösten, där kom det in många kreativa idéer och det visade sig även att 

många vill hjälpa till på klubben. Fantastiskt! 

Under säsongen skulle vi nu leva med en mindre störning från pandemin och det var ju också en 

utmaning när folk återvände till sina arbetsplatser, hur skulle det slå på banans utnyttjande. Det visade 

sig att banan blev mycket välbesökt. Trots detta blev det ett tufft år ekonomiskt som berodde på 

många yttre faktorer som vi alla märkt av. Ett tufft och ibland otillfredsställande uppdrag för klubbchef 

och styrelse. Det är bara att jobba vidare med att hålla i och använda pengarna optimalt, bra jobbat 

Maria! 

Några verkligen viktiga positiva avtal har säkrats, ett för att åter ha en populär krögare, välkomna åter 

Pontus & Johanna, och även att vår pro Michael blir kvar, båda parter på långa kontrakt. 

Surahammars Golfklubb ska vara en medlemsklubb där alla, utifrån sina egna förutsättningar och 

ålder kan träna, spela, utvecklas. Tillsammans skapar vi spelglädje inom golfens alla grenar. 

Tänk på våra värdeord så får vi alla en bättre dag. 

Detta är vad vi alla jobbar med och strävar efter att kunna utnyttja, visst ser det härligt ut, så tack alla 

som gör det möjligt! 

 
 
För styrelsen 

Bernt Henriksen 

Ordförande 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
Ordförande  Bernt Henriksen 
V Ordförande  Christer Gustafsson  
Sekreterare  Christina Bredin 
Kassör  Elin Skalstad  
Ledamöter  Tony Johansson  
  Karin Carlsson 
  Ola Bäck   
Suppleanter  Mikael Klintberg 
 
Revisorer  Lennart Karlsson 
  Göran EK 
Revisorssuppleanter Bengt Pettersson 
  Stig Nordin   
    
Valberedning  Lars-Göran Almgren 
  Mayvor Wilson  
  Peter Karlsson   
  Christina Bredin (Styrelsens representant) 
 
KOMMITTÉER 
 
Bankommittén Gunnar Noritis 
Tävlingskommittén Sören Carlsson 
Medlemskommittén Vakant 
Marknadskommittén Vakant 
Juniorkommittén John-Edvard Stenstrand 
Seniorkommittén Lennart Karlsson 
Fastighetskommittén Lennart Pettersson Del av tid. 
 
 
 
   
 
BEFATTNINGAR INOM KLUBBEN 
 
Klubbchef  Maria Pennerborn 
  
Reception  Nathalie Svensson 
  Eric Söderstedt 
  Caroline Svensson 
   
   
Head Greenkeeper Elliot Wilson    
 
Banpersonal  Kari Pihlajaniemi 
  Kent Andersson 
  Eric Söderstedt 
 
Seniorpool  Anders Önning 
  Wolfgang Reinish 
  Bengt Larsson 
   
 
Pro/shop/range Michael Ramquist 
 
Restaurang  Susanne Croner 
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MEDLEMMAR 2022-10-31 
 
Aktiva: 768 medlemmar  Total medlemsbas inkl. passiva: 861 medlemmar 
Det är viktigt att se medlemsutvecklingen ur ett längre perspektiv speciellt när åren med 2020 och 
2021 med ”Corona-effekt” var exceptionella år. 
 
Procentuell förändring aktiva medlemmar 2022 jämfört med samma period 2021: -4,6% 
Procentuell förändring aktiva medlemmar 2022 jämfört med samma period 2020: -0,5% 
Procentuell förändring aktiva medlemmar 2022 jämfört med samma period 2019: +6,7 
Procentuell förändring aktiva medlemmar 2022 jämfört med samma period 2018: +4,5% 
 
Procentuell fördelning av aktiva medlemmar 2022 
 

Aktiva kvinnor 22–99 år 143st 21% 
    

Aktiva män       22–99 år 540st 79% Varav 
 

Varav 
 

Aktiva juniorer 6–21 år  81st 11% Pojkar 70st Flickor 11st 

     
 
GREENFEE 2022  
 
Antal greenfeespel har ökat från 2021 och vi ser att ökningen består till stor del av fria spel på 
Ängsösamarbetet och en liten ökning av företagsspel. Vi ser att vi har en bra produkt som tilltalar 
gäster som har ett snittavstånd på ca 10 mil till vår anläggning. Vår marknadsföring mot 
Stockholmsregionen har också haft effekt då vi har fler besök från den regionen än tidigare. 
 

Greenfeestatistik sedan 2015        

Månad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

April 111 69 35 0 4 384 72 0 

Maj 808 681 701 188 442 1224 911 925 

Juni 858 927 633 494 937 1348 774 1061 

Juli 1052 1109 1027 781 1112 1476 1136 1597 

Augusti 1477 1261 1296 1009 1316 1717 1628 1499 

September 716 956 839 698 540 1014 987 1139 

Oktober 305 262 164 0 97 353 318 333 

Total 5327 5265 4695 3170 4448 7516 5826 6554 

Ranking 2015-2022 4 5 6 8 7 1 3 2 
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ÅRSRAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA 
 
Bankommittén 
ShGK öppnade 18-hålsbanan med sommargreener lördagen den 7 maj. 
Det plötsliga och kraftiga snöovädret i april lade ett täcke på banan som var ca 50 cm tjockt och 
ändrade förutsättningarna helt inför öppning av banan. Vi hade innan dess jobbat med vinterdukarna 
vid flera tillfällen. I mitten på mars samlades 15-20 seniorer för att hjälpas åt att avlägsna snö och is 
från några av de greener som var i behov av denna åtgärd. Den 23 mars ställde 14st seniorer upp och 
hjälptes åt att ta bort vinterdukarna. Den 25 mars togs de sista vinterdukarna bort, de som hade frusit 
fast i greenbunkrarna. Den 26 april togs alla våra ”Vårdukar” bort, från samtliga greener. 21st seniorer 
”dök upp” för att hjälpa till. 
 
Bankommitténs årliga ”Banvandring” genomfördes i år (den 7 september) - digitalt – med hjälp av vår 
officiella banguide och tillsammans med våra tidigare bananteckningar samt med tips och råd från 
våra repr. från SGF när de var på besök i samband med mötet i projektet ”Bättre spelupplevelse” 
 
En ny ”Verksamhetsplan - hål för hål” har tagits fram för de kommande 4 åren (2023-2027) bl.a. utifrån 
det dokument. Elliot har själv tagit fram och föreslagit som tänkbara banförbättringar. Bankommittén är 
överens om denna verksamhetsplan. Banskötselplanen har också uppdaterats i samverkan med Elliot. 
 
Bankommittén har haft 9 st möten under säsongen 2022 - 6 av dessa ihop med  
”Styrgruppen” för projektet ”Bättre Spelupplevelse” (ett samarbete med Svenska  
Golfförbundet). Projektet har givit oss en bättre förståelse, kunskaper och insikter för hur vi behöver 
utveckla vår bana för att få fler att uppleva den attraktiv utifrån sin spelförmåga och slaglängder. 
Bankommittén har efter detta äskat pengar från styrelsen för att engagera en auktoriserad banarkitekt 
i syfte att presentera en s.k. ”Mini-masterplan” för att anlägga grästees som ersätter våra mattor som 
idag ligger på Tee44.  
 
Vi har lagt igen fairwaysbunkrar på hål 3, 10 ixh 17 och, xxxx enligt plan. 
 
Den 30 oktober 18-håls banan stängdes för säsongen, 
Banarbetarna förberedde banan inför vintern och ”Vinterdukarna” lades ut på greenerna tisdagen den 
6 december med hjälp av ett 30-tal seniorer. 
 
I Bankommittén har under året ingått:  
Ordförande: Gunnar Noritis  
Ledamöter: Mats Andersson Mia Runnérus   

Lennart ”Lua” Karlsson Karin Carlsson 
Rolf Eriksson  Kent Myhrberg 

 
Ordförande Bankommittén 
Gunnar Noritis 
 
 
Medlemskommittén  
Under säsongen har kommittén varit mycket aktiv med regelbundna möten för planering och 
förberedelse av aktiviteter. Följande aktiviteter för medlemmarna har genomförts: Vårmöte och 
höstmöte i Folkets Hus, golfvärdar, greenfee-kontroller på banan, regelutbildningar, fadderrundor med 
nya medlemmar, Funktionärsgolfen, utbildning i Hjärt-Lung-Räddning. 
 
Damgolf har spelats måndag eftermiddagar i lottade bollar. Man har kunnat välja att spela 9 eller 18 
hål, sällskapsspel varierat med några tävlingar.  
Även gemensamma damträningar med PRO genomfördes och var uppskattade.  
 
Damgolfen avslutades sista lördagen i augusti med tävling och middag på kvällen. Mycket trevligt och 
kul att så många ställde upp. Vinnare av den individuella tävlingen blev Eva Skoglund med fantastiskt 
resultat på 45 poäng. En härlig dag med många glada damgolfare. Stort tack till Viviann Henriksen och 
Anette Mörk som hållit i trådarna för säsongens damgolf.   
 
Västmanlandsserien Damer vardag har lockat ett tiotal damer som tävlat på olika banor i 
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Västmanland. När serien var färdigspelad landade Suradamerna på en hedrande 5: plats. Stort tack till 
vår lagledare, Eva Skoglund. 
 
Klubbmästerskap damer. I år fanns möjlighet att spela i en HCP-klass förutom den vanliga 
scratchtävlingen. Klubbmästare damer blev Nathalie Svensson och HCP-klassen vanns av Sara 
Winge.  
 
Strömsholmsutmaningen  - den årliga tävlingen Strömsholm-Surahammar där 10 damer från 
vardera klubben bildar lag och tävlar om ett vandringspris. Vartannat år spelar man i Surahammar och 
vartannat i Strömsholm. I år åkte Suradamerna till Strömholm och det blev Strömsholmsdamerna som 
tog hem vandringspriset. Trevlig dag med strålande sol som avslutades med god mat. 
 
Sju damer från klubben deltog i Strömsholmsdamernas resa till Mauritzberg i augusti. 
 
I Medlemskommittén har under året ingått: 
Ordförande Vakant 
Ledamöter: Christina Bredin Anette Mörk  Lars-Göran Almgren 
 Leif Jansson  Viviann Henriksen Peter Andersson 
 
För Medlemskommittén 
Christina Bredin 
 

 
Seniorkommittén 
Efter det att banan torkat upp efter det mardrömsliknande snöfallet under april månad kunde 
Seniltouren starta upp den 12 maj och då utan några Covidrestriktioner vilket vi levt med de senaste 
två säsongerna. När vi väl kom igång var många tävlingssugna och många anmälde sig till 
seniltourtävlingarna. Dock var deltagarantalet i snitt något lägre i år, 78 delt/tävling mot 80 föregående 
år. Under året har 131 olika spelare deltagit. 
 
Resultat Seniltouren 
Seniltourens primära mål för de flesta är den sociala gemenskapen och bidra till en ökad klubbkänsla, 
men det tävlas också. Sören Carlsson och Lee Boyd har skött tävlingsadministrationen på ett utmärkt 
sätt. Ett stort tack till Sören och Lee. 
 
Seniormästerskapet är den mest prestigefyllda trofén av alla deltävlingarna. Slutsegrare i år blev P-O 
Björkman med Lars-Erik Johansson på 2:a plats och Kjell Svensson på 3:e plats. 
8 bästa De 8 bästa nettoresultaten under säsongen sammanräknas. Totalt har under året 98 spelare 
av 131 spelat minst 8 rundor. P-O Björkman blev segrare med Tore With på andra plats och Hans 
Andersson på tredje plats.  
La Liga är en tävling för senilens äldre gentlemän som fyllt 80 år. Tävlingen grundar sig på 8 
bästalistan. Segrare blev även här P-O Björkman, 2:a Kjell Svensson och på 3:e plats slutade Hans- 
Ove Norrman. 
Tjejligan 
I tabellen räknas de 4 bästa nettoresultaten. Vinnare blev Maj Lundberg, 2:a Signe Karlsson och 3:a 
Gloria Gynth. 
Matchcupen 
De 64 bäst placerade i 2021 år 8-bästa tabell lottades in i årets Matchcup. 
I finalen möttes fjolårssegraren Bo Forsman uppstickaren Wolfgang Reinicsh. Efter en jämn match 
stod åter Bo Forsman som vinnare av matchcupen. 
Ryder Cup (Lantisarna vs Stanarna) 
Lagen bestod av de 16 bästa i Mästerskapstabellen från stan resp landet. Ryder Cup spelas som 
matchspel, 6 hål bästboll, 6 hål foresome och slutligen 6 hål singel. Efter en mycket hård drabbning 
mellan lagen blev slutresultatet 16–16. Enligt Ryder Cup reglerna så behåller förgående års vinnare 
den ärofyllda trofén dvs Lantisarna. Lantisarna har nu sex år i rad vunnit den prestigeladdade trofén. 
 
Västmanlandsserierna 
 
H-50 laget  
Under säsongen har totalt 8 spelare representerat Surahammars GK:s H50 lag.  
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Resultaten har varit varierande under säsongen med bästa resultat när vi spelade på hemmabanan 
och blev 2: a.  När H50-serien summerades efter sista tävlingen den 12/9 på Skerike, hamnade 
Surahammars GK totalt på en femte plats i serien.  
Hoppas att flera H50 medlemmar vill vara med och förbättra resultatet under nästa säsong.  
Undertecknad fortsätter och leda Surahammars GK:s H50 laget under säsongen 2023 och ser redan 
fram emot en ny härlig golfsäsong.  
Mikael Klintberg, Lagledare H50  
 
H-60 Laget kämpande in i det sista med VGK om segern, dock en fin 2: a plats av 13 lag. Laget tog 
hem tre omgångssegrar, Strömsholm, Sala och Västerås. Lagledare Thomas Möller. 
H-70 Laget placerade sig på en hedrande 4:e plats av 13 klubbar. Lagledare P-O Björkman. 
 
Mellansvenska matchspelserien 
H -65 Laget spelade i div 2 östra en serie med 9 lag. Sura kom på 4:e plats efter en mycket jämn 
serie. Två bortamatcher med förlust mot Nyköping 1 och 2 blev knäcken för Sura. Skillnaden mellan 
första och sista lag var bara 5 poäng. Lagledare L-G Almgren. 
H-75 Laget spelade i den Norra serien tillsammans med åtta andra lag. Placeringen blev en bra 4:e 
plats. Lagledare Rolf Widlund 
H-80 Spelade i den östra serien vilken de vann. Finalen spelades mot segrarna från den Västra- och 
Mittserierna på Lanna loge. Sura hade den bästa höstformen och stod åter som seriesegrare för 
Mellansvenska matchserien H80. Grattis alla gubbar som spelat i laget, Hans-Ove Norrman, Kjell 
Svensson, Björn Steen, P-O Björkman och Sören Karlsson. Lagledare Hans-Ove Norrman 
 
Bowling 
Efter två års uppehåll pga. pandemin kunde vi åter spela bowlings KM. Spelet avgjordes på Bellevue 
under mars månad. I scratch KM (utan hcp) segrade Rune Engström med Rolf Widlund på 2: a plats 
och P-O Björkman på en 3:e plats. 
 
Hcp KM  
Kent Alvebris vann, Stig Jansson på 2: a plats och slutligen Mats Norling som 3: a. 
 
Vi gratulerar alla pristagare! 
 
 
I Seniorkommittén har under året ingått:  
Ordförande: Lennart Karlsson, 
Ledamöter: Thomas Möller, lagledare H60  Per-Ove Björkman, lagledare H70 

Lars-Göran Almgren, lagledare H65 match  
 Rolf Widlund, lagledare H75  Hans-Ove Norrman, lagledare H80 match 

Sören Carlsson, tävlingsadministratör Tommy Persson, ansvarig klubbmästare 
  
 

Ordförande Seniorkommittén 
Lennart Karlsson 
 
 
Juniorkommittén 
Ansvarig för juniorverksamheten är John-Edvard Stenstrand och träningsverksamheten har letts av 
vår PRO Michael Ramqvist assisterade av Benjamin Stenstrand och Alex Häggblom. 
Golfens juniorverksamhet har kunnat genomföras på ett utvecklande och tillfredställande sätt även 
2022. Varje år utvecklar vi verksamheten och anpassar oss efter förutsättningarna för att kunna 
erbjuda en bra och inbjudande ungdomsverksamhet. Fokus är än en gång på möjligheten för olika 
individer att spela golf med anpassad träning efter individuella förutsättningar, samtidigt som vi jobbar 
med att skapa en grupptillhörighet. I år skedde kontinuerlig utomhusträning från april-september. Till 
det kan läggas inomhusträning från feb-april. Detta gav ett mycket positivt resultat på individers 
personliga utveckling. Under året har även tidigare juniorer tagit större ansvar som ledare och tränare 
tillsammans med vår PRO. Vår härliga träningsanläggning har underlättat oerhört mycket. 2022 valde 
vi att dela in i fyra olika träningsgrupper,  
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A: Golfkul, pröva på, främst för de till och med 11 års ålder. 
B: Svingkul, Ta grönt kort, börja spela på stora banan samt utvecklas till ett handicap lägre än 54. 
C: Spelkompis, Utvecklingsgrupp för de som har grönt kort och för den som vill ta sin golf till en 
djupare nivå och även vill testa att tävla. 
D: Tävlingsligan. Utveckling av svingteknik, spelstrategier och tävlingsverksamhet. 
 
I slutet av juni kunde vi äntligen köra vårt mycket populära golfläger med coacher från USA, efter 
några års uppehåll pga. pandemin. VI bjöds på ett makalöst väder och ett myller av ungdomar och 
träning samt spel på banan. 
 
Under säsongen har ett 40-tal ungdomar deltagit i träningar och aktiviteter som anordnats av 
juniorkommittén. Vi har genomfört ca 45 träningstillfällen per grupp samt som en del i utvecklingen 
även ledarlett spel på banan. Utmaningen under året har varit att få fler tjejer att vara med i 
träningsverksamheten och därmed utvecklas till golfspelare. Vi har också förstärkt vår ledarstab där 
Benjamin Stenstrand och Alexander Häggkvist gått steg1, Golfledare för barn och ungdom. 
 
Vi ser fram emot ett bra golfår 2023. Planering pågår för fullt för utomhusverksamheten och vårt 
golfläger v 26. Inomhusträning har påbörjats. Vi önskar 2023 att än bättre hantera vår verksamhet, 
administration och utveckla vår träningsverksamhet med fler ledare/föräldrar som har möjlighet att 
supporta oss.  
 
I Juniorkommittén har under året ingått:  
Ordförande: Johan-Edvard Stenstrand 
Ledamöter: Michael Ramquist  
Adj. Maria Pennerborn 
 
Ordförande Juniorkommittén, 
John- Edvard Stenstrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tävlingskommittén 
 
Arbetsbeskrivningen för kommittén har uppdaterats och en verksamhetsplan har upprättats. 
 
Ett tävlingsprogram med 21 tävlingar godkändes av styrelsen och presenterades på klubbens 
årsmöte.  
Tyvärr gick det inte riktigt som planerat. Den första tävlingen planerad till den 1 maj fick ställas in då 
banan inte öppnats. Vi försökte införa några nya spelformer men tyvärr så var intresset inte tillräckligt. 
Vi planerade en 2-dagars partävling tillsammans med Strömsholms GK, med en tävling på lördagen 
på deras bana och en tävling på vår bana på söndagen. Trots en aktiv marknadsföring blev det bara 
15 lag anmälda och tävlingen ställdes in. Nästa tävling som fick ställas in var en singeltävling med spel 
från tre tees där intresset var i princip 0! Tävlingen Två generationer i augusti med 15 anmälda lag fick 
ställas på grund av kraftigt regn och åska.     
 
En ny tävlingsform lyckades vi i alla fall med då vi genomförde en tävling i Paragolf Tour Öst den 15 
maj! Vi fick 17 anmälda och tävlingen gick bra och blev mycket uppskattad av spelarna. Vår enda 
spelare som deltog var Mattias Bergström som blev 8: a. 
 
Vi arrangerade fyra rikstävlingar i år. Det var Race to España den 19 juni, en 2-manna scramble med 
60 lag. Den 10 juli Golfhäftet Trophy, Greensome med 52 lag, Golfresan On Tour den 31 juli, 2-manna 
scramble med 60 lag och The One Masters, Irish Greensome med 70 lag. Samtliga genom-fördes 
med kanonstart.  
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I de flesta tävlingarna hade vi närmast hål, i alla lagtävlingar delades startfältet in i två hcp-klasser 
vilket uppskattades.         
 
Golfveckan spelades den 25 – 29 juli i fint väder. Mycket bra startfält samtliga dagar med fredagens 
4-manna scramble Sura-Pelles minne på topp med 197 spelare i 49 lag! Fem hockeylag deltog i den 
speciella tävlingen och Landslaget Tre Kronor tog inteckningen i vandringspriset. I torsdagens singel -
tävling ingick en deltävling i ”Senil-touren”.  
Tävlingarna arrangerades i samarbete med Medlemskommittén som bidrog med underhållning i form 
av musik varje dag. En mycket lyckad golfvecka och det blev den höjdpunkt som den ska vara!  
 
Säsongen avslutades med 5 st populära scramble-tävlingar med fulla startfält!  
 
Årets Klubbmästerskap avgjordes i augusti med Äkta makar den 14:e med 12 lag, Singel och ålders-
klasser den 20-21 med 70 startande. Något flera deltagare mot förra året i tävlingarna.  
 
Vi införde en utmärkelse i form av Golfförbundets bagbricka i silver till klubbmästarna. En förgylld 
bagbricka som innebär att man vunnit mästerskapet 5 år i samma åldersklass delades ut till; Johan 
Eriksson 3 st, Thara Myhrberg 2 st, Mats B Larsson, Magnus Svensson, Rolf Eriksson och Gloria 
Gynt. Bagbrickan kommer att delas ut som pris i fortsättningen. 
 

Klubbmästare 2022 Antal 
startande 

Namn HIO 2022  Hål 

Damer 12 Natahlie Svensson Felix Winkel (Norrköping GK) 2 

Herrar 19 Oskar Einan Maria Stockselius Carlsson 16 

H80 5 Per-Ove Björkman   

H70 23 Lennart Pettersson   

H60 10 Rolf Eriksson        

H50 5 Magnus Svensson   

H40 0 Inga startande   

H30  6 Elliot Wilson   

H22 4 Oskar Einan   

D60 0 Inga startande   

D50 0 Inga startande   

Pojkar 9 David Silfvernagel   

Äkta makar 12 lag Anna Engdahl/Johan Engdahl   

 
Lite statistik och siffror för året; 
 
Antal startande: 1 662 varav 738 greenfeegäster.  
Startavgifter: 217 210 kr. 
Startavgifter på Närmast hål: 59 300 kr. 
Tävlingsgreenfee: 206 640 kr. 
Sponsorintäkter: 53 400 kr. 
Priser: 111 000 kr. 
 
Ett stort tack till Medlemskommittén, tävlingssponsorer, funktionärer, banarbetare och 
receptionspersonal för ett gott samarbete! 
 
I Tävlingskommittén har under året ingått: 
Ordförande: Sören Carlsson  
Ledamöter: Lee Boyd Ola Bäck Stig Lindström Thomas Möller  
 
Ordförande Tävlingskommittén  
Sören Carlsson  
 
 

Marknadskommittén  
Tyvärr finns ingen aktiv marknadskommitté men trots detta lyckades vi sätta budgeten. Nya sponsorer 
kom in genom klubbchefens marknadsarbete och marknadsföring. I lokalradion och VLT har klubben 
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synliggjorts bland annat genom vår solcellssatsning som fått stor uppmärksamhet. I Golfpärlor, 
Västerås Tidning och på sociala medier har vi marknadsfört våra medlemskap, aktiviteter och 
tävlingar. I årets satsning ingick vår nya hemsida som har fått mycket fin feedback av både 
medlemmar, gäster och konkurrerande klubbar.  
 

 
Fastighetskommittén 
Verksamhetsåret började intensivt då vi hade gjort en beställning av solceller i januari månad. 
Installationen var tänkt att börja första veckan i april, men arbete blev förskjutet på grund av de 
snöoväder som kom över oss. När installationen började i mitten av april gick det fort och redan efter 2 
veckor var alla paneler på plats. El skulle kopplas in och sedan väntade vi på klartecken att få köra 
igång. Vi gjorde en slutbesiktning den 1 juni och då startade även produktionen av solenergi. 
Allt var ok. Vår anläggning är godkänd för 63 A och föranmälan för 100 A gick igenom först den 17 
oktober och vi har väntat på slutlig installation ända sedan dess.  
Det som vart frustrerande i projektet har vart ledtiden hos Vattenfall.  
 

▪ Solcellerna har kostat oss 904 000 kr. 

▪ Vi har lånat 600 000 till investeringen och fått 400 000 i bidrag (anläggningsstöd) från RF. 

▪ Vi har producerat ca 30 000 kWh solcellstimmar 2022  

▪ Vi har minskat vår förbrukning av el till fastigheterna, utöver detta, med ca 33 000 kWh genom 

actions på klubbfastigheterna.  

Köpt Elförbrukning  2021: ca 175 Mwh  

Köpt Elförbrukning  2022: ca 111 Mwh 

Vi fick hem material till renovering av maskinhallens fasad, som är i behov av nya foder kring dörrar 
och fönster samt utbyte av ruttna träpaneler på gaveln mot golfbilsgaraget. Detta hann vi inte med 
under året och arbetet kommer att genomföras våren 2023. Vi avvaktade med planerna på förbättrad 
arbetsmiljö på kansliet då vi såg att intäkterna riskerade att inte nå budget och stoppade sedan detta 
helt. Vi var tvungna att byta spis i köket och har endast gjort nödvändiga reparationer vid behov. 
 
Vi har ett serviceavtal med Bravida för genomgång av värmeventilation och undercentral 4 gånger per 
år. Godkänd OVK genomfördes 2022-02-22 av Bravida. 
 
                   
  

              
 
I Fastighetskommittén har under året ingått:  
Ordförande: Lennart Pettersson  
Ledamöter: Kjell Hedmark  Rolf Eriksson 
 Disa Myhrberg Kent Myhrberg  
 
Ordförande Fastighetskommittén, del av säsong 
Lennart Pettersson 
 
 

Footgolf, Korthålsbanan och Övningsområdet, Rangen 
Vi såg att våra mattor på rangen behövde bytas ut under säsongen, men vi hade inte ekonomi att 
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genomföra detta. Medlemmarna påtalade behovet vid vår medlemsundersökning och vi gjorde vårt 
bästa för att åtminstone kunna erbjuda några bra mattor. Vi lade ut de 4 blå, som vi köpte in när vi 
gjorde teerenoveringarna på banan 2021.  
Slutbesiktning av den ”Nya Rangen” gjordes och entreprenören har åtgärdat de brister som 
besiktningen slog ned på, dräneringen. Den undermåliga gräsetableringen kan vi inte göra något åt då 
det är yttre faktorer som satt gränser för den. 
 
 

 
Klubbchef 
Årets arbete har haft fokus på  
 

• Ny hemsida 

• Ny webbplattform för Golfens IT -system som är klubbadministratörernas arbetsverktyg och 
ger information till ”Min Golf” och ny epost-tjänst. 

• Kompetensförsörjning 

• Restaurangen 

• Solcellsprojektet 

• Projektet Bättre Spelupplevelse 

• Kostnadskontroll 
 
Vi lanserade en helt ny hemsida under mars månad, som då innehöll den absolut viktigaste 
informationen vi behövde nå ut med, Den har sedan har utvecklats och idag presenterar vi bland 
annat Players 1:st där med årliga mätningar. Vi är en förebild i Sverige när det gäller hur vi presenterar 
vår klubb och klubbrådgivarna använder oss som ett gott exempel på hur vi kan kommunicera 
transparent och tydligt med en fin hemsida. Informationsflödet blir intensivare för varje år och att 
uppdatera hemsidan, skicka nyhetsbrev och posta inlägg på sociala medier är en allt större utmaning 
Vi behöver även här ideella resurser, precis som i andra projekt för att hänga med och vara aktuella 
och relevanta. 
    2022 var året då vårt gamla IT – system konverterades till en molnlösning. Det har inneburit att vi 
fått jobba i två system samtidigt då konverteringen har skett i olika omgångar och med olika 
omfattning. Det har vart utbildningar parallellt med funktioner som förändrats under pågående 
säsongsarbete. 
    Det har vart en stor utmaning. Nathalie och Caroline gjorde ett utmärkt jobb i receptionen under 
sommaren och utan dessa tekniska tjejer hade det känts övermäktigt att ta oss igenom den stora 
omläggning som gjordes. Eric Söderstedt anställdes i juni, 50 % på banan och 50% på 
medlemsservice. Eric har utvecklats tillsammans med oss och har vart en otrolig resurs. Han fick 
möjlighet att gå banarbetarutbildningen i november och har nu startat sin resa mot att bli en 
professionell greenkeeper. Nu kan vi ha öppet lite mer på vintern och är inte lika sårbara i 
bemanningen som tidigare. Vår organisation har blivit mycket starkare under året. 
    Restaurangens ägare blev en ny bekantskap som har vart väldigt trevlig men också utmanande. Vi 
lyckades tillsammans arrangera fina företagsfrukostar och partnerevent. 
    Vi har använt den nya epost-tjänsten flitigt och vi lär oss vart efter hur vi ska navigera i programmet. 
Kostnadskontroll är alltid mer eller mindre i fokus och självklart såg vi redan i maj att det skulle bli svårt 
att nå budget. Sen start och kall försommar försämrade intäkterna på spelavgifter och greenfee. 
Det har vart svårt att navigera rätt i kommunikationen kring detta då klubben har ekonomi i balans, 
men i och med det osäkra omvärldsläget med eskalerande priser, stigande inflation och minskade 
intäkter fanns det anledning att vara försiktig tidigt. Nu avslutade vi året med ett oväntat bra resultat, 
på grund av våra yttersta ansträngningar att hålla våra kostnader nere. Jag är otroligt stolt över all 
personal som har haft tålamod med mina ständiga svar om att vi måsta avvakta och prioritera våra 
inköp. Solcellsprojektet hade verkligen rätt timing och hela projektet har vart otroligt roligt att jobba 
med! Det startade med förra styrelsen och Lennart Pettersson var med ända till färdigställan även om 
han avgått som kommittéordförande. 
 
Jag vill tacka all personal, styrelsen, ideella, entreprenörer och samarbetspartners och för det gånga 
året, och särskilt gruppen som jobbat med solcellerna, stort tack! 
 
 
Klubbchef                                        
Maria Pennerborn 


