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Hej$Vänner,$
Säsongen$är$över$och$endast$linksbanan,$studion$och$rangen$
är$öppen$i$skrivande$stund.$Det$har$varit$en$mycket$bra$
säsong$med$många$glädjeämnen.$En$varm$och$lång$säsong$
där$vi$($till$skillnad$från$många$andra$delar$av$Sverige..$)$har$
haft$mycket$bra$väder.$När$vi$gör$bokslut$ser$vi$en$bra$
verksamhet$som$växer,$en$god$medlemstillströmning$och$
bra$betyg$i$enkäter.$Vi$vill$förstås$bli$ännu$bättre$och$jobbar$
just$nu$för$fullt$med$att$planera$för$2015.$Ett$första$steg$i$
detta$var$klubbens$extra$årsmöte$den$2:a$dec.$Mer$info$om$
det$och$vad$som$komma$skall$följer$här.$$
En$vision$vi$jobbar$med$är$följande:$
”Frösåker)ska)vara)en)anläggning)för)den)kräsne)golfaren)
som)denne)gärna)vill)rekommendera)till)andra”)
Stämmer$det$in$på$din$bild$av$Frösåker$Golf?$
Tusen$tack$för$i$år$och$välkomna$2015!!$
$
Christer,$Matz,$Håkan,$Styrelse,$OlaTStefan$&$co$
$
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Från klubben
Den 2 december genomförde klubben
ett extra årsmöte. Skälet var att
klubben fortsättningsvis kommer att ha
två stycken årsmöten, det ena före
årsskiftet för beslut om kommande års
årsavgifter och preliminär budget, det
andra under mars månad för beslut om
bokslut med verksamhetsberättelse
samt val av styrelserepresentanter.
Vid extramötet valdes också en ny
ordförande eftersom Christer Hallqvist
som varit ordföranden sedan 2010,
ställt sin plats till förfogande. Till ny
ordförande valdes Niklas Ahlstrand.
Inför 2015 beslutades att justera
avgifterna något med som mest 100
kronor per kategori. En stor del av
höjningen skall kompensera för ökade
avgifter till Svenska Golfförbundet
under de senaste åren.
2015 får vi två nya medlemskategorier;
”yngre senior” som omfattar seniorer i
åldern 22-27 år (vuxen studerande
utgår) samt ”senior Guld” som också
omfattar LINKS-banan, 10 omgångar
range bollar och en hel del rabatter
och särskilda events.
Avgifterna 2015
Senior GULD *
6950
(Inkl. Links, range (10-kort)+övr.
rabatter)
Senior (från 28 år )
5600

Yngre senior *
3000
(*Senior 22-27 år, spelrätt)
Junior 15 – 21 år
2200
Ungdom – 14 år
1550
Senior som hyr spelrätt 5900
Vardagsmedlem
4300
Föräldramedlem 1
5500
(En förälder, barn -14 år)
Föräldramedlemskap 10400
(Föräldrar barn -14 år)
Småbarnsförälder
1600
(Förälder barn -6 år,+greenfee 200 kr)
Greenfeemedlem
2900
Passiv
3000
Passiv som hyr ut
900
Prova på medlemskap 6600
(Max 1 år)
*Ny kategori
OBS: Spel på LINKS-banan är fritt för
ungdomar och juniorer som är
medlemmar till och med 21 år (junior)
Klubben erbjuder från 2015 ”More Golf
betalkort” http://moregolf.golf.se/. Med
betalkortet erbjuds valfria
betalningstillfällen av årsavgiften och
en mängd olika rabatter bland annat
för spel på andra banor.
Under hösten har samtliga medlemmar
fått möjlighet att svara på 10
enkätfrågor om vår verksamhet.
Frågorna spänner över hela Frösåker
d.v.s. banan, krogen, klubben och pro
med shop. Svarsfrekvensen är ca 20
%, dvs. 246 stycken, ungefär samma
antal som förra året.
Frågeställningarna är också desamma
så att vi kan följa upp om nöjdheten
ökar eller minskar.
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Allmänt kan sägas att nöjdheten ökat
något på 9 av 10 områden. Under
”Övrigt” finns många förslag till
förbättringar och även positiva
kommentarer. Vi är tacksamma för alla
synpunkter som kan bidra till en bättre
verksamhet och att vi får feedback på
det som är genomfört. Enkätsvaren
med kommentarer kommer att finnas
på vår webbsida http://fgcc.se/
Under november månad genomfördes
den årliga Idrottsgalan i Västerås.
Många sporter och idrottsprestationer
belönades.
Frösåkers nyblivne världsmästare i
handigolf Joakim Björkman, fick pris
som årets handikappidrottare i
Västmanland. Joakim har haft ett
succéår med stora framgångar.
Klubben stämmer in i gratulationerna! (
http://m.golf.se/Artikelsida/?articleId=8
35778)
Förutom pris till ”Jocke” fick Frösåker
10,000 kronor i pris för den fina
utvecklingen av ungdomsverksamheten. Våra ungdoms- och
juniorgrupper har idag över 70
deltagare, det är vi mycket glada över!
Den fina utvecklingen hotas dock av
bristen på ledare. Vi uppmanar därför
dig som kan avsätta lite eller mycket tid
till den angelägna
ungdomsverksamheten att höra av dig
till styrelsen eller ungdomsansvariga.
Målet inför 2015 är att de yngsta ska
kunna spela på Links banan och gärna
ta "grönt kort" samt att de litet äldre
dessutom kan delta i olika tävlingar.

Naturligtvis är utbildning för såväl
spelare, som ledare högt prioriterat och
förhoppningsvis kan kommittén och
ledarkadern utökas inför 2015.

Ny ordförande – Nicklas
Ahlstrand
Den 2 december hölls ett extra
årsmöte i Frösåkers Golfklubb med
anledning av bl.a. fastställande av
avgifter för 2015. På detta möte (tyvärr
med min frånvaro p.g.a. sjukdom)
valdes jag in som ny ordförande efter
Christer Hallqvist.
Min familj, som består av min fru
Annika och mina barn Sara, Nelly och
Nova, har sedan februari 2010 bott i en
av flyglarna till gamla Frösåker gård
(huset bredvid 10ans tee).
Jag är född och uppvuxen i Västerås
och började spela golf på Tortuna GK.
I mitten av 90-talet började jag jobba i
Stockholm och -99 flyttade jag dit och
strax därefter träffade jag Annika.
Sedan 2007 bedriver jag en egen
verksamhet inom produktion av bl.a.
färg och tätskikt för våtutrymmen samt
träoljor m.m. Fabriken Kullafärg finns i
Höganäs men vi har också mindre
produktion i Sundsvall, Köping och
Linköping.
Christer Hallqvist lät mig meddela tidigt
i höstas att han kommer kliva av sin
ordföranderoll tidigare än väntat då
han och Christers fru valt att tillbringa
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större delen av kommande år i
Frankrike vilket då gör det omöjligt för
honom att fullfölja sitt uppdrag som
ordförande. Jag har sedan dess suttit
med på sidan under styrelsemöten för
att snabbt kunna ta över efter det att
jag blivit invald.
Vår klubb bedrivs på ett lite ovanligt
sett i förhållande till majoriteten av
klubbar som finns i Västerås och i
Sverige. Klubben äger inga lokaler,
maskiner eller har några anställda utan
verkar helt ideellt med ekonomiskt
bidrag från FGCC och ifrån statliga och
kommunala verksamhetsstöd. Med de
bidrag vi erhåller bedriver klubben
medlemsträning, klubbtävlingar,
juniorverksamhet för nybörjare och elit,
dam och seniorverksamhet, seriespel
m.m.
Jag har en vision/tanke som jag
presenterat för styrelsen som bygger
på att vi ska verka mer tillsammans. Vi
(klubben) verkar idag parallellt med
krogen, FGCC och Matz istället för
tillsammans. Min vision bygger på att vi
ska ha gemensam verksamhetsplan
för året där alla parter jobbar för
samma mål, för klubben! Vi
(medlemmar) är dessa parters
potentiellt största inkomstkälla och nu
är det dags att vi sätter vårt varumärke
i 1:a hand.
Vi har en fantastik bana med en
fanatisk ägare som med sin personal
levererar en förstklassig golfbana år
efter år och trots att vintern ibland

lämnar blödande sår så lyckas de göra
det bästa för oss och våra gäster.
Vi har Matz med personal som sköter
en förstklassig golfshop och en
golfstudio som saknar motstycke i
Sverige, där vi har alla möjligheter att
förbättra vårt golfspel sommartid men
också vintertid. Matz är även med och
verkar för klubbens elit- och
juniorverksamhet samt
medlemsträning.
Vi har en förstklassig krog som skrivit
på ett mångårigt kontrakt som säkrar
oss god mat och bra service flera år
framåt. Kock Danne har lämnat
Sverige för Thailand och Janne kliver
in som ny delägare och kock.
Vi har alltså alla förutsättningar för att
lyckas bygga en bra klubb där vi alla
kan känna en tillhörighet!
Vi kommer nu arbeta fram en
verksamhetsplan för 2015 och målet är
att presentera denna på årsmötet i
mars 2015. Den enkät som gick ut inför
det extra årsmöte den 2/12 kommer att
ligga som grund för det arbetet där alla
svar ska beaktas.
Slutligen vill jag öppna dörren till er alla
som vill vara med och hjälpa till. Vi har
ett stort behov av funktionärer, ledare
för juniorer med också fler som vill
arbeta för klubben i olika kommittéer
på läns- och riksnivå men även i vår
styrelse.

!
!
!
!
!
!
!
!
FRÖSÅKERS
GOLF & COUNTRY CLUB | FRÖSÅKERS GÅRD | 725 97 VÄSTERÅS
TELEFON
021-30 96 00 | FAX 021-254 85 | E-POST INFO@FRosakergOLF.SE
!
Org.nummer 556301-2490 | Styrelsens säte i Västerås

W W W .FG C C .SE
!

Sida 3 av 9

!
!

Vi i styrelsen kommer att agera under
snar framtid för att hitta fler
medlemmar som vill vara med att
hjälpa till så bli inte förvånad om det är
just DIN telefon som ringer.
Från styrelsen vill jag önska er en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Nicklas Ahlstrand
Ordförande 2015

Från Håkan Ek
Kansliet
Extra årsmötet avklarat. Vill
uppmärksamma Er på nya rutiner i
samband med årsavgiften och
betalningstid. Från i nu kommer det
endast en faktura på hela avgiften.
Sista betalningsdag är den 28 februari
2015. Skulle någon mot förmodan
missa betalnigen och vi har ej
emottagit den, kommer Ni att få 2
påminnelser från oss. Den 1 april blir
den som ej betalat avstängd i
systemet. Vilket innebär att personen i
fråga ej kan boka golf hos oss eller
någon annanstans i Sverige.
Under mötet informerade vi även om
möjligheten att betala årsavgiften via
More Golfkortet. Tex. dela upp
betalningen på 6 eller 12 gånger/år.

Är det någon som skall ändra uppgifter
om vilken typ av medlems kategori
som skall gälla för 2015. Måste detta
ske innan den 31/12 till Kansliet.
Hemsidan. www.fgcc.se
Under december månad kommer det
många uppdateringar gällande priser
och mycket annat.
Passa på och titta vår hemsida så Ni
blir hemmastadda över hur den
fungerar.
Betalning av greenfee till linksbanan
under denna säsong har ej varit bra via
sms, som är ett alternativ till att betala
via reception. Nästa säsong kommer vi
att flytta ner betalterminalen till Range
Huset för att Ni skall kunna betala
avgiften till Links Banan på terminalen
utan att det borde bli strul. Separata
scorekort kommer att finnas
färdigtryckta.
Terminalen fungerar även för betalning
av Greenfee till Stora Banan.
Som medlem kan Ni även printa ut
scorekort. Boka av Er startid samt
även göra en registrering av Er rond.
Håkan

Ni hittar information på
http://moregolf.golf.se/!
Viktigt.
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Matz & Co

Å Restaurang & Bar på kvällen för att
göra det till en heldag?

# Titleist bollar på rangen
# Fler tema-kvällar
# Stor GOLFMÄSSA
# Ny energi i medlems- träningen –
”Lyftet”
# JULÖPPET 18 – 21 dec

Vi har jul-öppet i fyra dagar mellan
18-21:a dec. Här finns det mycket bra
priser och chans till julklappar för hela
familjen. Kom ut och hälsa på, snacka
och drick lite glögg!

Hej vänner,
Även vi har haft ett mycket bra år med
vad vi märker är glada och nöjda
medlemmar/kunder. Hela hösten,
vintern har vi haft kunder/elever/gäster
i studion.
Nu laddar vi för nästa säsong. Vi
kommer bland annat att investera i helt
nya rangebollar – vi går till riktiga
Titleist NXT Tour på rangen. Som ett
led i den satsningen vi gör på rangen,
med målgreener, asfalt m.m. känns det
nu otroligt kul att som en av de få
anläggningarna i Sverige, kunna ståta
med de bästa rangebollarna som finns.
Välkomna!
( nu hoppas vi bara att dom stannar
kvar på rangen...)

För övrigt så är jag på plats hela
vintern. Hör av er om jag kan hjälpa er
på något sätt. 0708-58 4004 eller
matz@matzevensson.om
Jag hoppas att vi kan ha en Linkstävling som förra året, helst på
annandagen. Detta får nog
vädergudarna utvisa och vi
återkommer i frågan i så fall har jag
öppet hus i studion med lite
greppbyten och dylikt!
Tusen tack för i år – nästa år lyfter vi
på riktigt!
Matz, Fia, Sara & Sebastian

Vi kommer att utveckla
medlemsträningen ytterligare och
skapa ett ”LYFTKORT” som innehåller
mer än bara träning. Tillsammans med
klubben ska alla de som löser
medlemsträningen få chans till fler
aktiviteter, bättre träningar och massor
av erbjudanden. Som ”KICK-OFF”
kommer vi att arrangera en stor
golfmässa på Frösåker. Här kommer vi
att starta träningen, men också erbjuda
”tjuvkik” på årets nyheter, seminarier
om klubbor och utrustning, mat och
dryck samt buss ut och tillbaka till
staden. Varför inte hänga på till
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Ps. Nya Titleist 915 är grym! Alla
tester vi gör slår oerhört väl ut – högre
bollhastighet och lägre spinn= Mer
längd och rakare slag!
Scotty har också kommit ut med sin
nya X5 serie.. Snyggaste putter jag
någonsin sett!
D.s

Från Krogen
”så lätt blir ni inte av med oss”..:-)
Vi har haft några riktigt trevliga och
utvecklande år på Frösåker. Nu har vi
tillsammans med Christer, tecknat ett
nytt 3+2 -års avtal som innebär att vi
vill vara kvar och utveckla
anläggningen ytterligare. Vi trivs så
himla bra härute och ska nu jobba för
att bli ÄNNU bättre!
I köket kommer Janne Öryd, att stanna
kvar och ta en ännu aktivare roll. Han
stortrivs på Frösåker och tillför mer
energi och fräscha ideér.
Just nu har vi lite välförtjänt semester,
men annars planerar vi för fullt att göra
nästa säsong ännu bättre.
Tillsammans med klubben, ämnar vi
skapa mer aktiviteter, tex i samband
med tävlingar, för att locka fler
deltagare.
Tusen tack för ett bra år, och väl mött
nästa!
Stefan, Ola & Janne

Från oss på banan
Under hösten har vi luftat, dressat och
preparerat greenerna för nästa säsong.
Vi har också dressat fairways med
över 600 ton sand som sprids ut. Detta
gör vi för att skapa ännu jämnare,
torrare fairways med bättre turf.
På hål sju har vi gjort en avrinning
höger bak, vi kommer även att göra en
ny bunker på vänstersidan.
Pierre Fulke är i full gång att
tillsammans med oss här på
anläggningen för att ta fram en
långtidsplan på banan. Planen är
färdig och kommer att presenteras på
årsmötet till våren.
Vi kommer att fortsätta ombyggnaden
av bunkrarna i vår. De som står i tur är
hål 8 och 10 samt övningsbunkern ut
mot rangen.
I vinter fortsätter vi med röjning av sly
och putsning av de stora träden.
I vår kommer vi på försök att förse ett
antal hål med ett främre tee i samma
utförande som på linksbanan (vilket
har varit uppskattat där). Många
banor, även vår, är egentligen för lång
för damer. Som ett led i att öka antalet
kvinnor i vår klubb, vill vi skapa fler
möjligheter att spela en kortare bana.
Till att börja med, byggs 2-4 nya tees
längre fram. I långtidsplanen kommer
sedan fler att byggas.
Sågen kommer att få nya och bredare
sängar, samt fräschas upp till nästa
säsong.
Christer & co
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God Jul och Gott Nytt År
Frösåker Golf
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