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Årsberättelse verksamhetsåret 2015
Styrelsen för Friiberghs Golfklubb vill härmed avlägga följande rapport för
verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2015

Styrelse och valda funktioner
Ordförande (- 4 okt)
Ordförande (4 okt -)

Siw Ölmheden
Martin Gode (ledamot - 4 okt)

Kassör
Sekreterare

Jens Bohm
Anders Jarl

Ledamöter (- 4 okt)

Stefan Arnesson (Marknad - Vice ordf)
Marcus Litz (Tävling & Utbildning)
Joacim Björklund (Bana & klubbhus)

Suppleanter

Peter Strandberg (Miljöplan)
Kristina Thern (Miljöplan)

Revisorer

Tommy Helmerskog
Väino Vimberg
Per Solnes

Revisorssuppleant
Valnämnd

Ronnie Bengtsson
Ronny Svensson
Martin Gode (Styrelsens representant)

Operativt ansvar och personal
Kanslichef

Caroline Ekman

Reception

Caroline Ekman, Ulla-Britt Jarl och Linda Thern
(Extra resurs Ronnie Bengtsson och Marie Keller)

Greenkeeper

Stefan Törnberg

Banpersonal

Johanna Brisegård, Simon Hallhagen, Hans Dolck,
Anders Wallin och Olle Wallin
samt viktiga frivilliga insatser från lojala medlemmar.

Restauratör

Viggo Erazo med egen personal

Tränare

Patrick Ödqvist

Medlemmar
Medlemsutvecklingen av aktiva medlemmar är fortfarande negativ och följer inte trenden.

År
Totalt medlemmar
Varav totalt juniorer

2014
701
79

2015
697
58

Möten
Styrelsen har under året haft 15 protokollförda styrelsemöten varav tre extra styrelsemöten,
bl a med anledning av frågan kring greenkeeper, som senare gjorde att ordförande och vice
ordförande lämnade styrelsen. Ordförande Siw Ölmheden genomförde ett antal möten med
kansli och personal fram till hennes avhopp. Vid styrelsemötet 4 okt valdes Martin Gode att
som ordförande leda styrelsen året ut.
Under slutet av året beslutades om en ny organisation- och ansvarsfördelning som fördelar
ansvaret bättre inom hela organisationen och som tydligt skiljer den rena idrottsliga och
sociala klubbverksamheten från den mer kommersiella delen i driftbolaget FBG Golf AB.
Den nya organisationen kommer att förbättra såväl delegering som mötesordning för såväl
klubbverksamhet och driftbolag som för operativ ledning med AU och ledningsgrupp.

Ekonomi
Tyvärr kommer vi även detta år att presentera ett negativt resultat. Klubben har gjort förlust
de tre senaste åren men ändå råder ingen kris. Förutom att likviditeten skapar problem, finns
alla möjligheter att snabbt komma i fas med ekonomin. Lånen är relativt små och kommer att
vara avskrivna 2020. Styrelsen är övertygad om att vi tillsammans kan skapa en bättre
produkt som i framtiden ska öka våra intäkter i medlemsavgifter, greenfee och sponsring.
Städpeng och rangeavgift debiterades våra spelrätts- och vardagsmedlemmar (ej juniorer).
Nettointäkten av städpengen var avsedd att delfinansiera ett vildsvinsstängsel runt banan.
Istället fick dessa pengar delfinansiera upprustningen av vägen, som verkligen var nödvändig
och därför genomfördes två år tidigare än planerat. En uppfinningsrik greenkeeper har dock
med hjälp av tre uppsatta radioapparater i skogen, lyckats hålla vildsvinen borta från banan
utan stängsel under hösten fram till dess att tjälen kom.
Rangeavgiften har bidragit till att vi inte tagit betalt för rangebollar, vilket gett många positiva
reaktioner från våra greenfeegäster. Däremot har beslutet inte varit lika uppskattat bland
medlemmar samtidigt som det skapat en del problem genom att golfare nyttjat avsevärt fler
bollar per person än tidigare samt att rangen nyttjats av icke-golfare som aktivitet.

Banan
Ett för tjockt thatch-lager (översta lagret med gräsrester och bakterier) tillsammans med
isbränna skapade stora problem under året och var utan tvekan en starkt bidragande orsak
till minskad greenfee.
Frågorna kring orsak och verkan var många men det är helt klart är att problemet inte
åtgärdades i tid. Svaret på detta är svårare men beror troligtvis lika mycket på avsaknad av
resurser och kunskap som uppbackning och stöd från styrelsen. Frågan överskuggades
tyvärr av en personlig schism mellan ordförande och greenkeeper, vilket senare splittrade
styrelsen varvid ordförande och vice ordförande omedelbart lämnade styrelsen och klubben.

Problemet med thatch har drabbat fler klubbar än Friibergh och för vissa har problemet slutat
med stora investeringar i nyplanterade greener. För Friibergh hoppas och tror vi att höstens
jobb med pipning och annan behandling kommer att få våra greener att lysa grönt.
Friiberghs totala kostnad för personal, maskiner och banmaterial, ligger faktiskt under den
minimikostnad SGF har satt som beräknad årskostnad för 18 hål. Att Stefan och hans
medarbetare och frivilliga medhjälpare genom åren ändå klarat att bjuda på en spelbar och
också omtyckt bana, borde göra oss alla nöjda och stolta.
I övrigt har i princip allt fungerat under året. Investeringen i nytt bevattningssystem var helt
rätt och med de investeringar som gjorts under året, bland annat nya maskiner, står vi väl
rustade inför framtiden.
Vi vill framföra ett stort och speciellt tack till de personer som utan ersättning har hjälpt
Stefan Törnberg med banarbete, service och reparationer under året.

Byggnader
Vi är lite trångbodda och på önskelistan finns mer lager och fler utrymmen för banarbetarna.
I stort sett fungerar våra lokaler och underhållet sköts. Den utbyggda terrassen mot kiosken
på baksidan blev bra. Under året byggdes även en ny uppställningsplats (carport) för våra
nya golfbilar varvid tävlingsboden flyttades för att användas av köket.
Vi vill framföra ett stort och speciellt tack till den professionella hjälp och det stöd som
klubben fått genom funktionärerna i ban- och klubbhuskommittén.

Marknad
Marknadsgruppen gjorde ett strongt jobb under året och lyckades med bedriften att t o m
överträffa en ambitiös budget. Ökningen kan delvis tillskrivas öronmärkt sponsring för
klubbens juniorverksamhet samt exponering på våra nya golfbilar, som är en bra affär.

Tävlingsverksamhet
Under året genomfördes fjorton (14) klubb- och öppna tävlingar, mot elva (11) under 2014,
förutom KM, GKplus- och UGF-arrangemang.
Tyvärr blev inte Super-Sexan den framgång som styrelsen hoppades på. Dyrbara och bra
vinster lockar inte tillräckligt för att kunna räkna hem högre startavgifter. Däremot är våra
scramble-tävlingar fortsatt populära. Gubb- och gubbgolfen har lockat runt 40 personer per
tävling under året och generellt sett gör dam- och seniorkommittéerna ett bra jobb för
klubbens lite äldre medlemmar, även vid onsdags- och torsdagsgolf.
Under året framkom en del kritik mot dåliga rutiner och dåligt värdskap vid klubbtävlingar.
Redan innan årsskiftet hade den delvis helt nya kommittén diskuterat detta med förslag på
åtgärder.

Utbildning
Juniorkommittén är en liten men väldigt ambitiös grupp som leds av en ännu mer ambitiös
Tommy Jensen. Under året har Patrick Ödqvist fungerat som klubbens tränare med särskilt
ansvar för junior- och gruppträning. Han har även genomfört ett antal Grönt-kort-utbildningar
i samarbete med klubben.
I skuggan av oron inom styrelsen avslutades året med ytterligare ett orosmoment när Patrik
Ödqvist och styrelsen inte kunde komma överens om en fortsättning. Frågan engagerade
styrelsen och särskilt Tommy Jensen, som under slutet av året ändå lyckades med att
engagera Patrick för den viktiga vinterträningen.
Klubbens HCP-ansvarig Anders Jonstam har som tidigare år skött uppgiften klanderfritt.
Klubbens regel- och domaransvarig har varit Ronnie Bengtsson

Utvecklingsarbete
Efter höstmötet hamnade tyvärr styrelsen i ett vakuum p g a beslutet att den nya styrelsen
tillträdde sina ansvarsområden vid nyåret. I samband med en avslutande jullunch för gammal
och ny styrelse tillsammans med all personal och frivilligarbetare, bestämdes att
inkommande styrelse alltid tillträder direkt efter höstmötet.
Vid höstmötet presenterades idéer kring ett framtidsarbete som vi kallat Vision 2020.
Grunderna till detta framtidsarbete lades innan nyår.

Avslutning
Precis som tidigare år fick personalen i reception och köket ett gott betyg av årets greenfeegäster via Golfhäftet. De allra flesta tycker också om banan och den tysta fridsamma
omgivningen samt det goda bemötandet och den goda mat som serveras i klubbhuset.
Just detta känns skönt att ha som en grund när vi nu tittar framåt.
Klubbens aktiva kommittéer lämnar egen berättelse som biläggs denna.
Med anledning av att viktig information och kunskap försvann när ordförande och vice
ordförande lämnade styrelsen, har denna berättelse lämnats efter bästa förmåga.
Styrelsen för Friiberghs Golfklubb

Anders Jarl
Ordförande

Kjell Gustafsson
Kassör

Kristina Thern
Sekreterare

Petri Suomela
Ledamot

Peter Sandberg
Ledamot

Olle Samson
Ledamot

Bernt Sahlberg
Ledamot

DAMKOMMITTÉN 2015
Damkommittén har under denna säsong utgjorts av Birgitta Magnusson, Ewa Engström, Monika
Söderstedt, Ing-Marie Östh, Kirsti Lilleberg och ordförande Ewa Holm.
Damkommittén hade årets första möte i februari. Det har sedan blivit ytterligare sex protokollförda
möten. Under dessa möten har vi planerat och administrerat damernas verksamhet på Friibergh.
Torsdagsgolf för damerna
Den 23 april hade vi uppstartsmöte med information om 2015 års säsong. Vi fikade tillsammans i
klubbhuset och informerade om den kommande säsongen. På mötet fanns också möjlighet att
anmäla sig till de kommande tävlingarna.
Totalt var det, fjorton torsdagar då damkommittén anordnade olika typer av golfspel. Första tillfället
var den 7 maj. Säsongen avslutades söndagen den 20 september med en god middag som Viggo
serverade och en tävling över 18 hål. Det var mycket uppskattat att ha avslutningen på en söndag.
Birdieträdet
Även i år har damerna hängt upp birdies och eagles i ”Birdieträdet” i damernas omklädningsrum. På
avslutningen lottades priser ut på birdieträdet.
Lady Scramble
Årets öppna damtävling ändrades till en 2-mannascramble. Den 31 maj bjöds damer både från
klubben och från andra klubbar in att spela ”Lady Scramble”. Deltagarantalet ökade från de två
senaste åren. Vi fick beröm för en fin och väl genomförd tävling.
Golfresa
Den 13-14 juni var vi på vår damresa. Det var ca 15 damer som åkte över helgen till Burvik. Vi bodde i
deras gulliga små hus som ligger precis vid banan. En runda spelades på lördagen och en på söndagen
med fint väder. Alla tycke att det var en bra resa med trevligt kamratskap och bra spel på en fin bana.
Utbyte med andra klubbar
Greenfeecheckar
Vi är ca 15 klubbar i Uppland som är med i ett utbyte av greenfeecheckar. Checkarna har under
säsongen delats ut som uppskattade priser på våra damtävlingar.
FriEndly
2015 spelades Friendly hos oss på Friibergh. Tävlingen spelades som en 3-mannascramble – match
med laghandikapp. Varje klubb har 5 lag där varje lag består av en a-, b- och c-lagsspelare. På så sätt
engageras många spelare på olika nivåer. I år (igen) vann Enköping GK det fina vandringspriset.
Upplandsmatchen
Under säsongen deltog vi framgångsrikt i Upplandsmatchen, ett seriespel med andra klubbar i
Uppland. Vi vann region 1 av tävlingen men förlorade finalen mot vinnarklubben i region 2 Uppsala.
Hemsidan
Ronnie Bengtsson har fortsatt att hålla vår del av hemsidan uppdaterad.
Damkommitténs ordförande Ewa Holm

Juniorkommittén (JK) 2015
Kommittén har under året bestått av:
Tommy Jensen
Caroline Ekman
Patrick Ödqvist
Marcus Litz
Hildegunn Asphamn
Ingemar Asphamn
JK har liksom tidigare år arbetat aktivt med att bedriva aktiv träning för juniorer i alla åldrar
och på olika nivåer. 21 ungdomar har under 2015 deltagit i aktiv träning, vilket var 1 färre än
föregående år.
Träningen har skötts av Patrick Ödqvist (med lite assistans av ett par andra ledare på
torsdagarna). Vinterträning arrangerades för 9 av juniorerna i Golfhallen/Barkarby vid 10
tillfällen januari – mars. Utomhusträningarna startade 14/4 och pågick till och med 10/9.
Kort beskrivning av grupperna:
Golfkul:
7-9 år, mycket lek
Juniorträning (2 grupper): Träning 2 gånger/vecka (nytt för 2015 – tidigare 1 gång i veckan)
A-juniorer:
För dem som vill satsa och tävla mera. Träning 2 ggr/vecka +
egenträning
Vi anordnade ’prova-på-golf’ 9/5 efter att ha haft annonsering i lokaltidningar i
Bålsta/Enköping. Ett par nya juniorer blev det som sedan började i Golfkul-gruppen.
3 juniorer erhöll UGF:s introduktionskort 2015 – Maja Blomberg, Henrik Ödqvist och Anna
Asphamn.
Inköp av väskan ’Golfäventyret’ gjordes. Träningsmateriel som användes flitigt under året.
Samtliga juniorer fick personliga medlemskort.
Max Lavén var med som ledare i arrangemanget Öppna Veckan i Enköping. Ej i Friiberghs
regi men Max fick låna utrustning.
Vi genomförde ett 2-dagarsläger på hemmaplan i juni. Samtliga deltagare fick klubbtröjor
sponsrade av Magnus Blomgren. Mycket varm helg med mycket kul.
’STÖRSTA TJEJLÄGRET’ i Linköping på Vesterby GK. Anna Asphamn var med på detta läger
som arrangerades av SwGT (Swedish Golf Team).
UGF:s talanggrupp – 2 tjejer deltog från Friibergh: Anna Asphamn och Ida Lihufvudh.
Damlaget – Anna Asphamn och Ida Lihufvudh var med från juniorerna.

Supercamp - Ida Lihufvudh var deltagare från Friibergh.
Skandia Cup – Klubbkval och tävling 13/6. 13 juniorer deltog och tävlade på olika nivåer.
Thea Jonsson och Anna Asphamn spelade sedan gruppkval på Älvkarleby och gick vidare
därifrån till regionfinalen.
Regionfinaler på Viksjö GK den 11/8: Thea Jonsson (6:a i F14) och Anna Asphamn (5:a i
F16) stod för fina prestationer!
Skandia Tour – Anna Asphamn spelade 4 tävlingar; 2 på Distrikt och 2 på regional. Vann på
Distriktstouren Täby GK.
Ida Lihufvudh spelade 3 tävlingar på Distrikttouren. En andraplats som bästa placering.
Rajder Kopp – Lagtävling för klubbar i Uppland. Vi deltog i 3 av 4 deltävlingar – Golf Uppsala
(Söderby), Sigtuna GK och Upsala GK . Tävlingen på Sigtuna vanns av Friibergh!
DM Uppland - Anna Asphamn (3:a) och Ida Lihufvudh (7:a) deltog i damklassen. Inga
pojkjuniorer var med.
KM avgjordes 8/8-9/8 och vinnare i juniorklassen blev Henrik Ödqvist. I juniorklass med hcp
segrade Elias Blomgren. Anna Asphamn kom 2:a i juniorklassen + 3:a damklassen.
Vi arrangerade Resetävlingen i augusti – bra deltagarantal och fint tillskott i JK-kassan.
Säsongsavslutning för alla genomfördes på klubben den 12/9. Föräldrarna deltog och det
blev en mycket lyckad dag.
Under 2015 deltog JK även i UGF:s Tankesmedja där fokus låg på LOK-stöd och rekrytering.
(28/1). Tommy Jensen, Patrick Ödqvist och Viktor Jensen deltog.
Golfens Dag 11 april 2015 – I regi av Upplands Idrottsförbund/SGF/SISU. Tommy Jensen,
Marcus Litz och Patrick Ödqvist deltog.
Ansökning (görs manuellt på papper fortfarande) om kommunalt aktivitetsstöd har skickats
till Enköpings kommun för perioden HT2014 – VT2015. Kommunen betalar ut bidraget under
första kvartalet 2016. Ansökningar och redovisning närvaro för det statliga LOK-stödet har
skickats in elektroniskt för VT 2015 och även HT 2015. Bidraget för VT2015 har kommit.
Bidraget för HT2015 kommer i månadsskiftet Februari - Mars 2016. All närvaro vid samtliga
av klubben anordnade aktiviteter, ej enbart träningar, har registrerats i det system som
heter Idrott On Line.
Juniorkommittén ber att få tacka alla sponsorer som stöttat verksamheten med medel så att
vi kunnat genomföra verksamheten på ett bra sätt. Tack även till alla andra som på olika sätt
stöttat verksamheten under 2015.
/Tommy Jensen

En berättelse från en ordförande i Miljögruppen
Mitt arbete under 2015 har till en stor del bestått i att genomföra revisionen av
Miljödiplomet tillsammans med Stina Thern, samt att genomföra våtmarksprojektet.
Våtmarksprojektet har drivits av Morgan Johansson på Naturvårdsgruppen i Falköping. Vi
hade förberett en uppstart av projektet vintern 2015-16. Tyvärr blev EU-projektet försenat
till kommande vinter. Besked skulle kommit under februari hur stor del EU står för men i
dagsläget har vi inte något besked.
Nu ser vi framåt med glädje hur 2016 skall bli.

Peter Sandberg

SENIORKOMMITTÉN 2015
Seniorkommittén har under 2015 bestått av Ronny Svensson, ordförande, samt Henrik Björkänge,
Göran Egerstad, Ulla-Britt Jarl och Kerstin Karlsson.
Hela 2015 har vi spelat måndagsgolf, s.k. gum-och gubbgolf GGG. Antalet starter har varit 1070
spelade ronder, snitt på 42,5 spelare i genomsnitt/omg., en ökning från föregående år. Vi var totalt
83 stycken som deltog och 50 seniorer deltog mer än 10 ggr! En spelare var med alla 25 gångerna,
och det var Gunnel Jansson. Vi lyfter på golfkepsen för den stronga prestationen!
Under säsongen har vi vid de 25 tillfällen vi spelat (rekord det också), samlat poäng för framskjutna
placeringar och den som lyckades bäst sammanlagt detta år var Bosse Engman med Ronny Svensson
på 2:a plats och Bertil Nyman på 3:e plats. Bästa dam Ronnie Bengtsson. Årets avslutstävling tillika
årets Älggolf-tävling gick i år på Burviks GK på en fin bana med god mat och utmärkt service från
personalen; dock fick vi vänta en dryg timme på att frosten skulle släppa. Årets vinnare av Älggolfen
blev Göran Egerstad. Alla årets pristagare fick sina priser vid detta tillfälle.
Tvådagarsresan detta år gick till Orresta. Trevlig utflykt med bra golfbana och god mat. Värdig
vinnare blev Agneta Fust Tapper. Kul med att en dam kunde spöa alla segersugna gubbar! Vi tackar
Henrik Björkänge så hjärtligt för ett väl genomfört arrangemang.
Vi har liksom tidigare år deltagit i Old Members-tävlingar runt om i Uppland tillsammans med andra
goa gummor och gubbar.
I Seriespelet har vi deltaget med två lag i D60, 1 lag i H55, 2 lag i H65, 1 lag i H70 och 1 lag i H75;
Inget lag blev i år seriesegrare men bäst gick det för D 60 lagen som blev tvåa resp. trea. För övriga
lag blev det placeringar så att vi varken blev uppflyttade eller nedflyttade.
VI har spelat Eclectic även under 2015 och Totte Hagman vann före Bertil Nyman och Henrik Björkänge.
Otroligt nog så gjorde två spelare HIO under säsongen. Det var Göran Egerstad på hål 4 och Roffe
Lagerhäll på hål 13.
Vi skickar även detta år ett varmt tack till banpersonelen som trots tuffa förutsättningar kämpat med
banan. Detsamma till Carro, Lulli och Linda i receptionen som bistått oss i vått och torrt. Även ett
stort tack till Viggo som fixat bra mat o dryck till oss.
Efter golfsäsongens slut har många av oss samlats en gång i veckan i bowlinghallen i Bålsta för att
under Olle Samsons ledning tävla under många kommentarer och skratt.
Denna gång hade vi också vår avslutningsfest på Bålsta Bowlinghall, där vi bjöds på en mycket god
middag och bowling.
Seniorkommittén
Ronny Svensson

Tävlingskommittén 2015
Medlemmar i TK 2015: Åke Engström, Siw Ölmheden, Christian Gidlöf, Stefan Arnesson, Kerstin
Karlsson, Tomas Ödquist, Anders Ekman, Anki Hammarkvist, Tommy Johansson och Patrik Ödquist.
Medlemmar som har sagt upp sig från uppdraget:
Siw Ölmheden, Stefan Arnesson, Kerstin Karlsson, Anders Ekman och Anki Hammarkvist.
Åke Engström var ordförande hela säsongen.
Vi började säsongen med Första chansen den 19 april med gott deltagarantal.
Vi kan konstatera att det kommer många deltagare till våra scrambletävlingar både medlemmar och
gäster.
Det har varit mycket positivt med spel från valfri tee, vilket vi kommer att fortsätta med.
Vi startade en ny tävling, super 6:an. Tävlingen innefattade 6 st deltävlingar. Prisbordet var mycket
uppskattat.
TK har träffats regelbundet under året och utvärderar varje tävling för att se vad som kan göras
bättre. Vi håller oss uppdaterade från andra klubbar för att se till att vi har attraktiva tävlingar och
priser då vi har stor konkurrens från omgivande klubbar.
Vid pennan, Åke Engström

