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Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Dessutom har ordförande haft
regelbundna måndagsmöten med personalen under säsongen. Styrelsen har haft hög närvaro och
engagemanget från alla i styrelsen är fantastiskt.
Vad hände 2014?
Vårsäsongen började tidigt för de flesta klubbar och vi öppnade banan till påsk. Vi startade med en
tävling, Påskbomben, som drog många deltagare, både gäster och medlemmar. 2014 var ett
fantastiskt golfår med fint väder i stort sett hela sommaren. Vi fick igång vårt bevattningssystem som
medlemmarna hjälpt till med att sponsra. Banan var i väldigt fint skick nästan hela säsongen, dock
hade vi ett åsknedslag under juli månad som slog ut dekodrarna till bevattningen. Det gjorde att vi
hade problem med bevattningen ett kort tag.
Vi ökade våra greenfeeintäkter rejält under säsongen, mycket pga. att vi hade erbjudande om greenfee
inkl lunch som lockade många gäster. Herrgårdsbokningar med greenfee ökade med 50 % under
säsongen.
Vi gjorde en enkätundersökning bland medlemmarna, där vi fick positiva omdömen om banan och
helheten med klubben. Enkätsvaren från gästundersökningarna via Golfhäftet gav oss väldigt fin
feedback. Både banan, kansliet/receptionen och Viggo med god mat fick vi fina omdömen om.
Vi firade 25 år som klubb och vi hade en 25-års jubileumstävling med middag och dans till levande
musik på kvällen. Vi var runt 100 personer på evenemanget som blev väldigt lyckat.
GK+ utökades med Trosa GK.
Städpengen efterskänktes av många till förmån för nya rangemattor vid övningsområdet samt nya
avståndstofsar på fairway.
Vi fick två nya hålsponsorer: Allt i Sten (hål 14) och Klimatkonsult (hål 15). Den årliga sponsorgolfen
som var i slutet av augusti blev mycket lyckad.
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En workshopkväll anordnades med tema Framtid och Vision, och det var några få tappra medlemmar
som tillsammans med styrelsen bollade och kom fram till många bra idéer som vi kommer jobba vidare
med.
Marknadskommittén har utökats med Lars Jonsson och vi har en stark plan inför 2015 hur vi ska
kunna knyta fler sponsorer till klubben.
Veronica och Niklas valde att lämna oss som tränare efter säsongen 2014 och på höstmötet kunde vi
presentera en lösning; Patrick Ödquist vill utbilda sig till PGA Pro och kommer sköta träningen på
Friibergh, både juniorträning och övrig träning. Veronica och Niklas avtackades på höstmötet för sitt
fina arbete med klubben.
Styrelsen har under hösten haft budgetmöte och arbetat med att få ihop bokslut för 2014.
Övningsområdet som inte var resultatfört 2013 sköts över till 2014 vilket gör att vi får ett minusresultat
för 2014. Budgetarbetet med 2015 års budget är klart och vi kan glädjas åt att vi har en balanserad
budget.

//Styrelsen
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DAMKOMMITTÉN
Damkommittén har under denna säsong utgjorts av Birgitta Magnusson, Kajsa Blomstrand-Dalgren,
Ewa Engström, Monika Söderstedt 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 Friiberghs
golfklubb.
Torsdagsgolf för damerna
Den 24 april hade vi uppstartsmöte med information om 2014 års säsong. Vi fikade tillsammans i
klubbhuset och informerade om den kommande säsongen. På mötet fanns också möjlighet att
anmäla sig till kommande tävlingarna.
Totalt var det, sexton torsdagar då damkommittén anordnade olika typer av golfspel. Första tillfället
var den 1 maj. Vi anordnade även en 9-hålstävling ”Skottegolfen” och tävlingen ”Flitiga Lisa”.
Säsongen avslutades 18 september med en god middag som Viggo serverade och trevlig samvaro.
Birdieträdet
Även i år har damerna hängt upp birdies och eagles i ”Birdieträdet” i damernas omklädningsrum. På
avslutningskvällen lottades priser ut på birdieträdet.
Damrundan
Den 29 maj bjöds damer både från klubben och också andra klubbar in att spela vår tävling
Damrundan. Tyvärr lockade inte tävlingen så många deltagare i år.
Golfresan
Den 14-15 juni var vi på vår damresa. Det var 15 damer som åkte över helgen och spelade i Västerås.
Vi bodde på Quality Hotel Västerås som ligger nära Västerås golfklubb. På den banan spelade vi
under lördagen och på söndagen åkte vi till Fullerö golfklubb och spelade där. Ett lyckat och roligt
arrangemang som uppskattades av deltagarna.
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
2014 spelade vi i Enköping på deras golfbana. Tävlingen spelades som en 3 manna scramble – 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 vann Enköping GK det fina vandringspriset.
Upplandsmatch
Under säsongen deltog vi framgångsrikt i Upplandsmatch, ett seriespel med andra klubbar i Uppland.
Hemsidan
Ronnie Bengtsson har fortsatt att hålla vår del av hemsidan uppdaterad.

Damkommitténs ordförande Ewa Holm
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JUNIORKOMMITTÉN
Kommittén har under året bestått av: Tommy Jensen, Caroline Ekman, Patrick Ödquist, Marcus Litz, Hildegunn Asphamn,
Ingemar Asphamn
JK har som tidigare år arbetat aktivt med att tillgodose juniorer i alla åldrar och på olika nivåer.
Träningen har skötts av våra pron Veronica Cervin och Niklas Sjöberg.
Vinterträning i Spånga golfhall vid 12 tillfällen under januari – mars har bedrivits för A-juniorerna + att samtliga juniorer fick
tillfälle att träna gratis under 4 söndagar i feb/mars.
Utomhusträningar skedde vid några tillfällen i april.
Den organiserade gruppträningen (4 grupper) startade 5/5 och pågick till och med 25/9.
Kort beskrivning av grupperna:
Golfkul:

7-9 år, mycket lek

Juniorträning (2 grupper):

Träning 1 gång/vecka, till för breddträning. Några har tränat 2 ggr

A-juniorer:

För dem som vill satsa och tävla mera. Träning 2 ggr/vecka + egenträning

22 ungdomar har under 2014 deltagit i aktiv träning, vilket är färre än föregående år. Gruppen A-juniorer blev ordentligt
reducerad och har bara innehållit 2 juniorer. Detta gjorde att vi flyttade upp
några från juniorgrupperna som vi erbjöd vara med på A-juniorernas torsdagar.
3 juniorer erhöll UGF:s introduktionskort 2014 - Anna Asphamn, Henrik Ödqvist och Ida Lihufvudh.
(alla kunde dock spela fritt på Upplandsbanorna under sommaren utan detta kort)
Samtliga juniorer fick en klubbtröja (piké)
Träningsdagböcker gavs till alla förutom golfkul-gänget.
Vi genomförde ett 2-dagarsläger på hemmaplan i juni.
Två av tjejerna (Anna och Ida) har deltagit i UGF:s tjejläger.
Anna har 5 ggr under året tränat med UGF:s talanggrupp.
Maja har tränat med damlaget.
Anna spelade seriespel med damlaget.
Anna har varit med i Supercamp som arrangeras av SGF ihop med UGF.
Anna har i september deltagit i 4-landskapsmatch med Uppland.
Thea gick vidare till regionkvalet i Skandia Cup.
Ingen av juniorerna har spelat tävlingar på Skandia Tour el. annan tour under 2014.
Under 2014 hade vi även torsdagsgolf för juniorerna som innebar spel på banan för de
som ville. Under dessa torsdagar har 2 föräldrar, Ingemar Asphamn och Magnus Blomgren
varit på plats och tagit hand om juniorerna. Har inte varit många deltagare så efter försök med
detta under 2 säsonger är det mycket tveksamt att det blir fortsättning nästa år.
Vi arrangerade Resetävlingen – bra deltagarantal och fint tillskott i JK-kassan blev det.
Säsongsavslutning för alla genomfördes på klubben den 20/9.
Under 2014 deltog JK även i UGF:s Tankesmedja i februari + var med på Golftinget i november.
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 2014.
Tack till Veronica o Niklas för de år som ni varit tränare för Friiberghs juniorer.
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MARKNADSKOMMITTÉN
Marknadskommittén bestod av följande personer 2014
Stefan Arnesson, ordförande, Caroline Ekman och Siw Ölmheden
Året präglades av en intensiv jakt på sponsorer. Dels för att få behålla dem vi redan hade och dels för att hitta nya. Därför var
det roligt att kunna konstatera att vi lyckades med det.
I år var det fler hålsponsorer som presenterade sitt företag på sponsortävlingen och hade aktiviteter på sitt hål. Sponsorerna
var mycket nöjda med 2014 års sponsorgolftävling.
Vinnare av hålsponsorgolfen 2014 blev Proxecutive, hål 18.
Marknadskommittén
Stefan Arnesson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR SENIORKOMMITTÉN
Seniorkommitén har under 2014 bestått av Ronny Svensson, ordförande samt Göran Egerstad, UllaBritt Jarl, Kerstin Karlsson och Olle Samson
Hela 2014 har vi spelat måndagsgolf, s.k. gum-och gubbgolf GGG. Antalet starter har varit 940
spelade ronder, snitt på 41 spelare/omg., en ökning från föregående år.
Under säsongen har vi vid de 20 tillfällen vi spelat, samlat poäng för framskjutna placeringar och den
som lyckades bäst sammanlagt detta år var Väino Vimberg med Göran Egerstad på 2:a plats och Olle
Lindroth på 3:e plats. Bästa dam blev Kerstin Karlsson på 6:e plats. Årets avslutningstävling tillika
årets Älggolftävling gick i år på Enköpings GK på en regntung bana. Undertecknad lyckades för enda
gången detta år gå under par och vinna. Alla årets pristagare fick sina priser vid detta tillfälle.
Tvådagarsresan detta år gick till Åland. Mycket trevlig utflykt trots lite dåligt väder. Värdig vinnare blev
Bosse Ekenhjälm. Vi tackar Olle Samson 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 D 60, 1 lag i H55, 2 lag i H65, 1 lag i H70 och 1 lag i H75;
Våra goa gubbar i H 75 vann sin serie och för övriga lag blev det placeringar så att vi varken blev
uppflyttade eller nedflyttade.
VI har spelat Eclectic även under 2014 och där vann Göran Egerstad före Bosse Ekenhjälm och Ronny
Svensson.
Lite kuriosa från årets spel; 1 eagle gjordes av Göran Egerstad på 10:an. 86 birdies gjordes och totalt
9 spelare hade par eller bättre på alla hål! Svåraste hål 5:an följt av 16:e. Inga birdies på 5:an och 18:e
men en på 16:e (Ronny S)!
Vi skickar även detta år ett varmt tack till banpersonelen som skött banan alldeles utmärkt. Detsamma
till Carro ,Mary och Lulli 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 avslutnings fest på Bålsta Bowling hall, där vi bjöds på en mycket god
middag och lite bowling för de pengar vi hade kvar i kassan.

Seniorkommittén
Ronny Svensson
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TÄVLINGSKOMMITTÉN
Medlemmar i TK 2014: Åke Engström, ordförande, Siw Ölmheden, Christian Gidlöf, Stefan Arnesson,
Kerstin Karlsson, Ove Juhlin, Tomas Ödquist, Anders Ekman, Anki Hammarkvist, Tommy Johansson.
Då Jonna Hallberg slutade sin post som ordförande i TK, valdes Åke Engström till ordförande.
Vi började säsongen tidigt med Påskbomben i påskas, det blev en lyckad scrambletävling där det kom
många gäster. Vi kan konstatera att det kommer många deltagare till våra scrambletävlingar, både
medlemmar och gäster.
Golfveckan har inte varit lyckad detta år trots att vi dragit ner på antalet tävlingar, vi får inte tillräckligt
med deltagare. Det har varit mycket positivt med att man kan välja valfri tee på tävlingarna vilket vi
kommer fortsätta med.
TK har träffats regelbundet under året och utvärderar varje tävling för att se vad som är bra och 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.
Då vi hade en fantastisk sommar med bra väder och banan i kanonskick gjorde sitt till att vi fick många
deltagare på våra tävlingar.

Under 2014 genomfördes dessutom följande aktiviteter:

Matchcupen
Under 2014 arrangerades åter ”Matchcupen med Lucky Loser”. Segrade gjorde Lars Palm för andra
året i rad.

Onsdagsgolfen
Varje onsdagskväll har vi träffats och spelat 9 hål innan vi äter en pytt för dem som vill. Avslutningen
blev en trevlig tillställning med ett avundsvärt prisbord!

Rookie-måndagar
Varje måndag har det varit möjligt för alla våra nybörjare att delta i Rookie-golfen.
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