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Verksamhetsberättelse för Frösåker Golfklubb 2017
För verksamhetsåret 2017 har styrelsen har haft 7 stycken protokollförda styrelsemöten samt
flertalet träffar och planeringsmöten.
Säsongen 2017 startade tidigt efter en snäll vinter som tog väl hand om vår bana utan större skador.
Starten i april och maj var lite kall men sen blev det ett hyfsat skönt golfväder.
Mycket har hänt på och runt vår fina anläggning under 2017 och vi är stolta över det arbete som
genomförts under året.
Golfens dag arrangerades den 20 maj tillsammans med Svenska golfförbundets nationella satsning
”Dubbelt upp” som syftar till att locka fler golfare till klubbarna runt om i Sverige. Stort tack till alla er
som hjälpte till under dagen, utan er kan vi inte genomföra dessa event för klubbens medlemmar.
Efter utvärdering av golfens dag 2017 har styrelsen beslutat att inte delta 2018, då vi hellre vill satsa
på ett evenemang som riktar sig mot våra egna medlemmar.
Under året genomfördes 11 klubbtävlingar utöver KM, tävlingarna arrangerades av
tävlingskommittén samt hjälpsamma seniorer.
Under golfveckan ökade antalet starter med 111 från föregående år. Golfveckan avslutades i
sedvanlig ordning med en fest då vi också firade att det var 30 år sedan golfklubben bildades. De
medlemmar som varit med från starten uppmärksammades särskilt under kvällen.
KM helgen blev mycket lyckad med över 100 deltagare anmälda. Banan i toppklass, vädret var bra
förutom en liten dusch på söndagen. Bara glada miner och en mycket god stämning bland alla som
deltog. Den yngsta junioren som spelade från vit tee var 10 år och den äldsta senioren som spelade
H70 från röd tee närmare 80 år. Det var också premiär för KM äkta makar/sambos, i den klassen
deltog 17 par – så roligt!
KM segrare 2017 var Herrar – Magnus Carlsson, Damer – Camilla Fogbring och Juniorer - Simon
Risberg. KM Links vanns av Kaj Peltokangas. Den för året nya klassen Äkta makar/sambos vanns av
Åsa och Joakim Wallin.
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Verksamhetsplan
Under flera år och i olika konstellationer har vi diskuterat vision och gemensam
verksamhetsinriktning för hela anläggningen Frösåker.
Inför 2017 års säsong gjorde vi ett omtag. Vi har haft ett antal diskussionsmöten/workshops med
representanter från hela anläggningen. Vi tog också hjälp av vårt distrikts klubbrådgivare från SGF
och från SISU. Arbetet resulterade i:

För att verka i visionens riktning och leva upp till idén och värdegrunden har vi delat in verksamheten
i tre utvecklingsområden – anläggningen, idrotten och medlemmarna. Inom respektive område har vi
arbetat fram ett antal långsiktiga mål fram till år 2021. Målen är viktiga, så för 2018 har vi tagit fram
ett antal delmål som vi kommer fokusera på under kommande säsong.
Ett av våra fokusområden för 2018 är kommunikation, men redan under 2017 har vi gjort flera
förändringar där vi har tittat över våra medlemskategorier samt utvecklat våra nyhetsbrev.
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Medlemsenkät
Under året har vi påbörjat ett samarbete med svenska golfförbundets medlemsenkät, players 1st.
Enkäten visar att våra medlemmar är mycket nöjda vilket vi gläds åt, men underlaget vi har fått från
359 medlemmar ger oss ett fantastiskt underlag att bli ännu bättre! Ambassadörspoängen för året är
ett värde på hela 63, vilket är ett mätetal som tas fram genom att beräkna andelen positiva
medlemmar minus andelen negativa. Snittet på Sveriges klubbar ligger på 50, så här kan vi vara
stolta. Resultatet hjälper oss att fokusera på de områden där det finns förbättringspotential.
Svaren visar på höga siffror och en stor nöjdhet med banan och dess träningsmöjligheter.
Personalens bemötande, tillgänglighet och kompetens får också höga betyg. KM och bunkrarna är de
frågor som har störst variation i svaren. Många säger sig också vilja tävla mera och även delta i
seriespel. I rutorna för fritextsvar har det kommit in massor av förslag på utvecklingsområden. Alla
delar av Frösåker har tagit del av svaren och redan på höstmötet presenterades flera förslag på
åtgärder för att möta dessa önskemål i den verksamhetsplan för 2017 som klubbades.

Årets medlem
Att utse årets medlem vid höstmötet har blivit en tradition för oss.
Kandidater är personer som under året visat god Frösåkeranda, spridit glädje genom att vara positiva
både mot personal och medlemmar men också mot våra gäster. Personerna har på eget bevåg och
på egen tid hjälpt till med att bidra till en bättre atmosfär ute på Frösåker genom att vara delaktiga i
klubbens verksamhet.
Även i år fick medlemmarna vara med att rösta fram årets medlem. Den person som i år fick flest
röster utsågs också till årets medlem av juryn bestående av styrelsen och anläggningens
ledningsgrupp.
Med följande motivering utsåg juryn allas vår “Emma” Ingemar Emanuelsson som årets medlem:
”Emma är en medlem som känner i stort sett alla efter lång tid i klubben. Emma är på plats i vått och
torrt och tar sig alltid tid för några vänliga ord när man möts. Emma hjälper till på alla delar av
anläggningen och är en mycket god ambassadör för vår anläggning – visar ofta på olika sätt både
stolthet och glädje över att vara en av Frösåkers medlemmar.”
På höstmötet gratulerades Emma till titeln ÅRETS MEDLEM.
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Medlemsläget
TOTALT antal medlemmar
Medlemmar, seniorer från 22 och äldre
Ungdom, juniorer upp till 21 år

2017
1100
1042
58

2016
1138
1075
63

KM
Årets klubbmästerskap genomfördes i 11 klasser och 2017 års Klubbmästare blev:
Damer
Camilla Fogbring
Herrar
Magnus Carlsson
Juniorer
Simon Risberg
H30
Magnus Carlsson
H40
Tommy Söör
H50
Thomas Persson
H60
Jan Andhagen
H70
Anders Sundholm
Links
Kaj Peltokangas
Puttning
Urban Westlin
Äkta makar/Sambos
Joakim och Åsa Wallin

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén hade under 2017 en jobbig början med avhopp av ordförande samt en
ostrukturerad kommitté. Dagarna innan golfveckan fick Joakim Wallin snabbt hoppa in och axla
rollen som ordförande. Tillsammans med några nytillkomna medlemmar i tävlingskommittén
genomfördes planerade tävlingar och fler personer anslöt sig till tävlingskommittén inför 2018.
Under året genomfördes 11 klubbtävlingar utöver KM och tävlingarna arrangerades av
tävlingskommittén samt hjälpsamma seniorer. Sista avslutningstävlingen med ca 90 spelare regnade
dessvärre bort och fick ställas in.
Antal spelare på tävlingar utöver KM: 1090 st.
Golfveckan ökade med 111 st. spelare till 463 st.
Mälaren Classic minskade med 18 spelare till 335 st.
KM hade ca 101 spelare, nytt för i år Äkta Makar/Sambos som hade 38 st. spelare, Links och Putt KM
hade totalt 39 spelare
Klubben har även varit segerrika i årets seriespel med topplacering i följande klasser:
Västmanlandsserien för damer, helgserien plats nr 1
Västmanlandsserien H 30, plats nr 2
Västmanlandsserien för damer, vardag plats nr 3
Västmanlandsserien H 50, plats nr 3
Västmanlandsserien H 70, plats nr 3
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Seniorkommittén
Onsdagsgolfen spelades 26 omgångar från 12 april till 11 oktober med mellan 20 och 58
deltagare. Totalt blev det 1232 starter. I finalen som spelades 2x18 hål segrade i damklassen
Lilian Apel och i herrklassen Hans Eriksson.
Hemliga resan gick i år till Karlskoga GK med 33 deltagare.
Avslutning med middag och prisutdelning med 50 personer hölls onsdagen den 27 september på
golfrestaurangen Frösåker.
Vi har deltagit i Västmanlandsserien med lag i H60 där vi hamnade på en 9:e plats och H70.
Mellansvenska matchspelserierna har spelats under året med följande resultat:
Veteranserien Div.1 H 65 kom på en 8:e plats och flyttas därmed ned till div.2 2018.
Veteranserien Div.3 H 65 kom på en 10:e plats
Veteranserien H 75 Norra kom på 3:e plats
I Östra serien slutade laget 1:a men föll i finalen mot Köping.
Damkommittén
Damkommittén har 2017 bestått av:
Maria Viktorsson Geibert, ordförande, Annika Kroon, kassör, Pia Nordin, sekreterare och
Gunilla Sundholm ledamot.
Kommittén hade 4 sammanträden under året samt webbkontakt regelbundet via en sluten grupp på
Facebook.
Säsongen startade den 21 april med en upptaktskväll för samtliga damer i klubben. Presentation av
säsongens planerade aktiviteter samt middag. Ca 60 damer visade sitt intresse.
Vi anordnade även träning hos Matz för de damer som deltog i seriespelet.
Övriga aktiviteter fick ställas in på grund av för få deltagare.
Styrelsen beslutade att lämna sina uppdrag efter sommaren.
I seriespelet under säsongen deltog Frösåkers damer i följande tävlingsgrupper:
- Vardagsserien
- Helgsserien
- Matchspel
Frösåkers damer vann helgserien, blev 3:a i vardagsserien och tyvärr sist i matchspelet.
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Junior- och elitkommittén
Junior- och elitkommittén har 2017 bestått av Matz Evensson och John Barkskog.
Juniorverksamheten är nu inne på sitt 6:e år efter vår nystart.
Vi hade 2017 över 60 juniorer i träning, vilket är liten minskning men de som deltog var desto
aktivare. Vi har nästan 50 % tjejer i verksamheten och generellt är omdömet om verksamheten från
juniorer och föräldrar mycket positiv.
Antalet och träningsfliten är klart godkänt, men att få ut ungdomarna på banan för att spela mer, och
sänka sina hcp är högprioriterat.
Sommarsäsongen har innehållit träningstillfällen i ca 20 veckor.
Vi har i år genomfört två sommarläger då efterfrågan var stor. Totalt deltog över 30 ungdomar i våra
sommarläger. Juniorbanan var i bruk hela säsongen, ett fullgott komplement till enkel golf som alla
kan prova på.
Vi fortsatte med två träningstillfällen per vecka, vilket har varit positivt. Vi upplever att vi har rätt
kvalitet på träningarna och barnen trivs i verksamheten.
Juniorerna är i starkt behov av hjälp från föräldrar och andra vuxna som hjälpledare, varför
rekrytering och utbildning av nya ungdomsledare är ett högprioriterat område
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Elit
Framträdande juniorer är bland andra; Hanna Åhlander som går riksidrottsgymnasiet i
Helsingborg.
Vad gäller klubbens elitspelare tappade Magnus A. Carlsson tyvärr sitt ET kort och återfinns 2018 på
European Challenge Tour. Även Björn Hellgren finner vi på CT och vi hoppas snart få se dem båda
med full spelrätt på Europatouren. Adam Andersson spelade på Nordea Tour med full spelrätt.
Jessica Ljungberg spelade på Nordea Tour och LET Access Series.
Joakim Björkman fortsätter rada upp fina prestationer på hand-golf touren och befäster sin ställning
som en av Europas absolut främsta handi-golfare.
Handicapkommittén
Handicapkommittén har 2017 bestått av;
Håkan Kristoffersson ordförande och Bengt Palmqvist.
Handicapkommittén är till för de medlemmar som önskar förändra sitt Golf-hcp av olika
anledningar. Kommittén har inga regelbundna möten utan finns till hands då hcp-frågor
behöver diskuteras. Vid årsskiftet utförs en automatiserad revision på medlemmarnas
handicap via GIT.
Handicapkommittén uppmanar medlemmarna att observera att EGA Exakt tävlingshandicap
krävs för att få ta del av prisborden vid klubbtävlingar på Frösåker.
Valberedning
Klubbens valberedning har bestått av Karl-Erik Pettersson, Åsa Wallin och Anders Sundholm.
Revisorer
Klubbens valda revisorer är Åke Johansson och Inger Andersson.

Verksamhetsberättelse 2017

Frösåkers golfklubb 878001-2522

Utveckling av anläggningen
Arbetet med den nya designen (gjuten bottenplatta med dränering) av bunkrarna har fortsatt under
2017 och vi har nu nya bunkrar på hål 1, 2, 4, 6 och 7 som också har fått den nya fina vita sanden.
Vårt projekt att göra om alla bunkrar på banan och kommer fortsätta även i år. Vi hoppas bli klara
med alla bunkrar 2019, senast 2020.
Vi valde efter mycket om och men den vita sanden och bytte ut sanden i alla nya bunkrar till den. Vi
kommer byta ut sanden i de andra i takt med att vi gör om dem.
Hål 1 har blivit ett tjusigt starthål. Ett nytt fint starthus är på plats, och med de nya bunkrarna
kommer vi nu få en helt ny upplevelse. Tyvärr hann vi inte bli klara med precis allt men vi hoppas
hinna färdigställa allt tidigt våren 2018.
Vi har gjort om hela greenområdet på 2:an. Greenen har blivit mindre men med fler möjliga
flaggplaceringar och greenområdet har gjorts om med två nya bunkrar i framkant och två runoffs i
bakkant.
Dräneringsjobb har gjorts på de första 9 hålen. När vi byggde de nya bunkrarna så passade vi på att
byta ut gammal dränering samt lägga till på de värsta platser där det brukar stå vatten på banan.

