
Verksamhetsberättelse för Köpings Golfklubb år 2021 
 

Styrelsen för Köpings Golfklubb får härmed avge årsbokslut för klubbens verksamhet 2021. 

Under året har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsesammanträden. Utöver dessa möten har vi 

under säsongen haft tät kontakt med mellan styrelse och Klubbchef för att följa utvecklingen 

2021 blev ett något turbulent år med byte av bokföringssystem och nya rutiner samtidigt som 

klubbchefen sa upp sig mitt i säsongen. Vi var dock väldigt tacksamma att snabbt få in Lena Björkdahl 

som ställföreträdande klubbchef så att säsongen kunde genomföras på ett bra sätt. Vi har också haft 

väldigt god hjälp av Eva Andersson (Andens bokföring) för att stötta upp på kansliet.   

Några händelser under året: 

• Betalning av årsavgift via Min Golf i enlighet med rekommendationer SGF 
• Nyheter i Golfens IT system gällande betalning av årsavgifter, Sitra autogiro, GIT- företag  
• Nytt digitalt presentkort i shopen 
• Nytt digitalt presentkort i Restaurang Korslöt  
• Arbetsmiljöutbildning  (SGF och Gröna Arbetsgivare) för klubbchef och banchef 
• Ny Krishandbok framtagen för verksamheten  
• Ny Arbetsmiljöpolicy framtagen för verksamheten 
• Nytt kollektivavtal tecknat i Restaurang Korslöt AB 
• Uppskattade julmiddagar arrangerades under december månad 
• Banan öppnade tidigt med kanonfina greener 
• SM-Klubblag, damer division 2 arrangerades lyckosamt  
• Sommarlovsläger med unga ledare som utbildats i Golfens ledarutbildning steg 1 
• Film och golfläger för barn under höstlovet 
• Golfvecka med stor uppslutning 
• Totalt spelades ca 28.000 ronder under 2021 
• Totalt spelade ca 6.000 greenfeegäster Köpings GK 2021 
• Nya ställplatser färdigställdes 
• Ny bunkersand hål 10-18 
• Ny mur med belysning som avskiljer hål 8 mot puttinggreen 
• Ny trappa ner mot hål 9 som förbättrade säkerheten. 

 

Vårårsmöte hölls 2021-03-25 och genomfördes digitalt via TEAMS pga pandemin. 22 medlemmar 

deltog. 

Höstårsmötet 2021-11-22 kunde däremot genomföras med 47st medlemmar på plats i Hotel Scheele.  

Golfklubbens styrelse under 2021 har bestått av följande: 

Ordinarie ledamöter: 
 
Ordförande/firmatecknare  Stefan Persson 
Vice ordförande Johan Björkdahl 
Kassör/firmatecknare  Karin Lidgren 
Sekreterare  Berit Ryding 
Ledamot   Anna Eckervald Nilsson 
Ledamot   Britt Eriksson (avgick vid höstårsmötet) 
Ledamot  Joachim Vieglins (tillträdde vid höstårsmötet) 
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Ledamot  Anders Strandberg (tillträdde vid höstårsmötet) 
 

Suppleanter:  Stefan Karlsson 
Anders Lövblad (avgick vid höstårsmötet) 
Oskar Einan (tillträdde vid höstårsmötet) 
 
 

Adjungerande till styrelsen: 

Banchef  Magnus Rahm 
Klubbchef  Lena Björkdahl 

 
Revisorer:  Jesper Lejdström, auktoriserad revisor 

Björn Zackrisson, Förtroendevald revisor 
   
 
 
Valberedning:   Markit Stange  

Anders Öhlander 
  Berit Ryding , styrelsens representant 
 
 

Köpings Golfklubb AB 

Driften av anläggningen sker sedan 2014 i Köpings Golfklubb AB, ett av Köpings Golfklubb helägt 

bolag. Banpersonal och receptionspersonal är anställda i bolaget. Driftbolaget har egen styrelse och 

bolagsstämma.  

Restaurang Korslöt AB  

Restaurang Korslöts luncher och a la carte har blivit väldigt uppskattade av så väl medlemmar, 

tillresta gäster, företagare och partners. Flera olika erbjudanden om ex julmiddagar har blivit 

uppskattat. Vi har hittat ett bra och lönsamt koncept att bygga vidare på. Ett digitalt presentkort har 

implementerats i restaurangens kassasystem.  

 

Shop och träning  

Under våren genomfördes nybörjarkurser, medlemsträningar och juniorträningar av tränare Johan 

Fryckne. Golfens ledarutbildning steg 1 genomfördes på klubben i april i samarbete med 

Ullvigymnasiets Barn- och Fritidsprogram. Under sommaren och hösten genomfördes 

medlemsträningar och nybörjarkurser av tränare Lena Bogardt respektive Ellinor Haag detta då Johan 

Fryckne avslutat sin anställning. Ellinor Haag genomförde uppskattade juniorträningar under 

säsongen, samt även ett juniorläger under höstlovet som innefattade film- och golfträning. Klubbchef 

Lena Björkdahl har deltagit med Golfäventyret i skolan aktivitet under Skolidrottens dag på 

Munktorpsskolan under hösten. En aktivitet som ingår i den nationella satsningen för barns 

rörelseförmåga. 

Förbättringar har gjorts i golfbutiken/ shopen gällande bl.a. butikens skyltning och exponering av 

varor. Ett digitalt presentkort har implementerats i receptionens kassasystem BoxNet. Klubbchef och 
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banchef har deltagit i två olika leverantörsmässor och gjort inköp till golfbutiken inför kommande 

säsong.   

 

Medlemsutveckling 

• Aktiva totalt per oktober 2021: 878st en ökning med 42personer jämfört med okt 2020  

• Juniorer: 101st   +2st sen 2020  
• Damer: 215st  +8st sen 2020  
• Herrar: 663st  +34st sen 2020 

 

Gästspelare  

Antal gästspelare uppgick till 5.833st. Nytt rekord och en ökning med 415 st. Greenfeeintäkterna 

ökade till 1.384.000kr. 

 

Personal 

Vår nye klubbchef Robert Larsson sade upp sin anställning under i juni. Lena Björkdahl kunde snabbt 

tillträda som t.f. Klubbchef. Lena har sedan tillsvidareanställts som ny Klubbchef. 

Under hösten anställdes Annika Persson för att stärka upp på kansliet. 

Ekonomi 

Klubben har haft ett lite mindre bra år vad gäller ekonomin. Verksamheten omfattar klubbens 

ekonomiska förvaltning.  
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Utfallet visar ett negativt resultat för klubben på -326 tkr efter avskrivningar och finansiella 

kostnader, jämfört med föregående år 651 tkr. Lägre intäkter, framförallt hyresintäkt (avseende 

banan) från Köpings Golfklubb AB, men även betydligt lägre bidragsintäkter, är den huvudsakliga 

orsaken till resultatet. 

De totala intäkterna uppgick till 2.439 tkr, en minskning med nästan 1.000 tkr. 

Kostnader exkl. avskrivningar och finansiella kostnader är i samma nivå som 2020.  

Klubben har under året investerat i markarbete för ställplatser, ca 600 tkr, och asfaltering av 

markytor, ca 300 tkr. 

Eget kapital uppgår till 1.397 tkr inkl. fonder.  

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning. 

Fördjupad information framgår av bilagt reviderat årsbokslut för klubben. 

 

Våra bolag 

Köpings Golfklubb AB 

Resultatet uppgick till 6 tkr, mot 22 tkr för 2020.  

Omsättningen har ökat med knappt 100 tkr, men även kostnaderna har ökat, trots lägre hyra till 

Klubben. Orsaken till de ökade kostnaderna är högre driftskostnader och högre personalkostnader.  

De ökade driftskostnaderna består framförallt av dyrare el, diesel, banmaterial samt en del 

reparationer. De ökade personalkostnaderna består av borttagna tillfälliga sänkningar av 

arbetsgivaravgifter samt en medveten satsning på en bättre service i shop, reception och kansli.  

Eget kapital uppgår till 83 tkr. 

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning. 

Fördjupad information framgår av bilagd och reviderad årsredovisning. 

 

Restaurang Korslöt AB 

Resultatet uppgick till 104 tkr mot 243 tkr för 2020.  

Omsättningen har ökat med ca 400 tkr men även kostnaderna har ökat som en följd av det.  

Eget kapital uppgår till 390 tkr. 

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning. 

Fördjupad information framgår av bilagd och reviderad årsredovisning. 

 

Tack 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till personal, volontärer, medlemmar, samarbetspartners, 

sponsorer samt kommunens företrädare för ett gott samarbete under året. 
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Köping den 22 mars 2022 

 

 

Stefan Persson Johan Björkdahl  Karin Lidgren 

 

 

Berit Ryding  Anna Eckervald Nilsson   Joachim Vieglins 

 

Anders Strandberg 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars         

 

 

 

Jesper Lejdström  Björn Zackrisson 
Auktoriserad revisor  Lekmannarevisor 
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Kommittéarbetet 2021 

Medlemskommittén har inte heller under 2021 inte kunnat arrangera några särskilda 

medlemsaktiviteter med anledning av Pandemin. Många har fortsatt hålla igång spelet på olika sätt 

och i olika konstellationer. Fadderrundorna har var flitigt besökta av både nya medlemmar och 

faddrar. 

Alla som var med under 2021 gjorde ett kanonjobb och ni har fått väldigt goda vitsord från 

deltagarna! 

 

Anläggningskommittén 

På grund av en pågående pandemi så har vi inte haft några möten men det har arbetats flitigt på 

många håll som vanligt. Gubbgängen har eldat och rensat sly, målat kvarnstugan, kuren på rangen 

samt bänkar, rensat hängrännor, städat ur alla vagnsbodar, uppdaterat diverse teeskyltar för att 

lättare hitta och hjälpt till med vintertäckning av greener och mycket annat. Vi är väldigt tacksamma 

för eran arbetsinsats år efter år. Vi färdigställde ställplatserna som blev ett större projekt än vad det 

var tänkt från början men det visade sig ge frukt genom att redan första året täcka nästan hela 

investeringen. Vi byggde en trappa ner till hål 9 som gjorde nerfarten mycket säkrare. För att 

förbättra första intrycket ytterligare så anlades även en mur som avgränsar hål 8 mot puttinggreen. 

Vi påbörjade jobbet med att byta ut all bunkersand som kommer ge ett stort lyft för banan. Fokus i 

första hand kommer vara alla greenbunkrar och vi han med hål 10-18. Tanken är att hinna med hål 1-

9 innan öppning 2022.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt till på något sätt för att genomföra dessa 

arbetsuppgifter som gör att klubben spar pengar samt kanske det viktigaste av allt bygger vår 

klubbkänsla. 

Johan Björkdahl. 

 

Damsektionen 

SM-Klubblag , damer division 2, arrangerades under tre dagar i juli. Stor uppslutning av ideella krafter 

som tävlingsfunktionärer, starters m.fl. Inspel och två efterföljande tävlingsdagar bjöd på bra golf 

från lagen som deltog. Tävlingsledare Kurt Öhman och samtliga medlemmar som hjälpte till ideellt 

gjorde ett fantastiskt arbete som blev mycket uppskattat av deltagarna, övriga lagledare och 

domarna.  

Damer Helg 

Västmanlandsserien är mycket uppskattad tävling och uppslutningen till årets tävlingar har varit bra. 

Lagledare var Katarina Erixon. Tack alla tjejer som deltog. 

Dam Vardag 

Det är mycket positivt att många damer vill vara med och delta i tävlingarna. Tack till alla er som 

deltog. Lagledare Anita Klevenhaus. 

Matchspel 

Matchspel för damer har genomförts under 2021 med lagledarna Ingela Arpi och Agneta Schytt.  
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Seniorsektionen 

Seniorsektionen har varit aktiv under 2021 och säsongen har varit positiv, många har engagerat sig. 

/Ordförande Dag Von Valden.  

 

Juniorsektionen  

Nio ledare har under 2021 genomfört träningar och lägerverksamhet för klubbens juniorverksamhet. 

Juniorledarna Tyra, Ester och Simon har deltagit som ledare till Golfäventyret träningar och läger. Bra 

uppslutning bland barn t.o.m. 11år, ungdomar 12-17år och ledare. Gott engagemang och 

ungdomarna kommer tillbaka mycket för att träningarna är roliga och innehållsrika. Bra uppslutning 

bland ungdomar 12-17år, gott om ledare varje träning. Olika teman varje träning. Uppskattade 

spelträningar på banan på bl.a. onsdagar.  

Sommarlovsträning har genomförts som en öppen träning för barn t.o.m. 15år. Öppet för allmänhet. 

Två juniorledare Tyra och Ester höll i aktiviteterna i ett lekfullt sommarlovsläger.  

Elundskolan och Munktorpskolan har genomfört friluftsdagar ute på klubben som blev lyckade. Totalt 

under säsongen har 50-talet barn och ungdomar deltagit i tränings och lägerverksamhet.  
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