Verksamhetsberättelse för Köpings Golfklubb år 2019
Styrelsen för Köpings Golfklubb får härmed avge årsredovisning för klubbens verksamhet 2019.
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsesammanträden.
Vårårsmötet den 6 mars 2019 på Volvogården, med Kurt Öhman som ordförande samlade 74
röstberättigade medlemmar.
Höstårsmötet den 16 november 2019 på Volvogården, med Kurt Öhman som ordförande samlade 37
röstberättigade medlemmar.
Golfklubbens styrelse under 2019 har bestått av följande:
Ordinarie ledamöter:
Ordförande/firmatecknare
Vice ordförande
Kassör/firmatecknare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Stefan Persson
Johan Björkdahl
Karin Lidgren
Berit Ryding
Anna Eckervald Nilsson
Britt Eriksson

Suppleanter:

Stefan Karlsson
Peter Gustafsson (fram till höstårsmöte)
Anders Lövblad (efter höstårsmöte)

Adjungerande tilll styrelsen:
Banchef
Klubbchef
Restaurangchef

Magnus Rahm
Emil Madsen
Kristine Langkeit

Revisorer:

Jörgen Sivertsson, auktoriserad revisor
Lars Erik Steninger, medlemsrevisor

Revisorssuppleanter:

Per-Gunnar Markström
Åke Johansson

Valberedning:

Marianne Bolinder
Anders Norén
Johan Björkdahl , 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
Under våren 2019 startades ett av Köpings Golfklubb helägt bolag upp för att bedriva
restaurangverksamheten. En restaurangchef anställdes samt även serveringspersonal. Restaurangen
serverar luncher och middagar. Alkoholtillstånd erhölls i slutet av juni.
Ramquist Golfakademi
Ramquist Golfakademi har under 2019 drivit shop och ansvarat för utbildningsverksamhet för
nybörjare och medlemmar. Samarbetet avslutades under hösten 2019.
Medlemsutveckling
Antalet aktiva medlemmar uppgick 2019-10-31 till 833st, en minskning med 10st från föregående år.
Utställda spelrättsbevis: 918st
Gästspelare
Antal gästspelare uppgick till 4054st, en minskning med 342st. Däremot ökade greenfee intäkterna
något till 896 tkr.
6000

5376

5000
4000

4396
3355 3459

3000

3708 3566

3252

4054

3070

2911
2304

2000
618

1000

948

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personal
Som ny klubbchef anställdes Emil Madsen. Emil började sin tjänst 29 april 2019. Emil har tillsammans
med Madelene Eklund på ett förtjänstfullt sätt skött klubbens verksamhet tillsammans med
säsongspersonal.
Den 18 mars 2019 anställdes Christine Langkeit som Kökschef för att driva vår nystartade restaurang.

Ekonomi
Klubben har haft ett tufft år ekonomiskt. Verksamheten omfattar klubbens ekonomiska förvaltning.
Utfallet visar ett negativt resultat på -1.013 tkr efter avskrivningar och finansiella kostnader, jämfört
med föregående år 0 tkr. Uppstart av restaurangverksamhet i egen regi samt ökade kostnader i
kombination med minskade intäkter är orsaken till det negativa resultatet.

De totala intäkterna uppgick till 2.409 tkr, vilket är en minskning mot föregående år med 321 tkr.
Bortser man från en jämförelsestörande intäkt från Restaurang Korslöt AB för hyra av personal är
minskningen 471 tkr.
Stor del av minskningen beror på mindre bidrag till ungdomsverksamhet (-205 tkr) samt lägre
hyresintäkter från Köping GK AB med 140 tkr. Även medlemsavgifterna och tävlingsavgifter var lägre.
Kostnader exkl. avskrivningar och finansiella kostnader uppgick till 2.316 tkr, 338 tkr högre än
föregående år.
Framförallt är det personalkostnaderna som ökat, från 779 tkr 2018 till 1.148 tkr 2019 (en ökning på
370 tkr). Den stora orsaken är kökschefen som varit anställd i klubben under året och som inte fanns
föregående år. På grund av restaurangverksamhetens underskott har endast 150 tkr av kostnaden på
ca 400 tkr debiterats bolaget.
De finansiella kostnaderna har ökat med 350 tkr och beror på ett kapitaltillskott till Restaurang
Korslöt AB på 345 tkr.
Under året har investeringar skett i restaurangdelen av byggnaden, 107 tkr, samt div elförbättringar
26 tkr. Inga andra investeringar har skett.
De finansiella skulderna till bank har under året minskat med 412 tkr.
Kortfristiga skulder till bank uppgår till 1.000 tkr, 500 tkr mer än vid årsskiftet 2018/2019.
Eget kapital uppgår till 1.072 tkr inkl. fonder.
Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.
Fördjupad information framgår av bilagt reviderat årsbokslut för klubben.
Köpings Golfklubb AB
Resultatet uppgick till -4 tkr, mot +2 tkr för 2019. Eget kapital uppgår till 55 tkr.
Restaurang Korslöt AB
Resultatet uppgick till -352 tkr, detta trots att inte hela lönekostnaden för kökschef belastat bolaget
under året. Eget kapital uppgår till 43 tkr.
Tack
Styrelsen vill framföra ett stort tack till personal, volontärer, medlemmar, samarbetspartners,
sponsorer samt kommunens företrädare för ett gott samarbete under året.

Köping den 31 mars 2020

Stefan Persson

Johan Björkdahl

Karin Lidgren

Berit Ryding

Anna Eckervald Nilsson

Britt Eriksson

Verksamhetsberättelse kommittéer 2019
Anläggningskommittén
Ansvarig: Johan Björkdahl
Även detta år blev det en sen vinter som kunde ha orsakat stora skador på våra greener. Vi tog
lärdom från förra säsongen och plogade bort all snö som kom sent på året. Detta gjorde att vi
förmodligen slapp ett stort istäcke.
Jag vill rikta ett extra stort tack till Anders Johansson som lånade ut sin fyrhjuling med plogblad.
Magnus hålade greenerna ordentligt och dressade dem innan vintervilan vilket också gav ett bra
resultat. Vi tittade även på punkter på greenerna där vi inte har en naturlig ytdränering. Till följd av
detta så testade vi att torva av gräs som skulle hjälpa till att leda bort vatten.
Vi anställde en ny klubbchef Emil Madsen efter att Lotta valde att lämna.
Vi utvidgade även vår verksamhet med att ta över driften av restaurangen. Allt för att kunna erbjuda
en bra kvalité på längre sikt då vi har haft svårt att få det med krögare som drivit i egen regi. Christine
Langkeit anställdes som kökschef. Vi fick göra en del investeringar då köket var rejält eftersatt. Vi
lyckades ändå hålla ner kostnaderna då vi köpte bättre begagnat. Även inredning så som bord och
stolar köptes begagnat.
Vi byggde ett nytt utedäck med utsikt över hål 18 och som blev en fantastisk plats att sitta på. Jag vill
rikta ett extra sort tack till alla inblandade som var med och hjälpte till.
Vi invigde vår nya chipping green som var väldigt efterlängtad.
Runt chipping greenen byggde vi ett staket som avgränsning mot vägen.
Erik Litz och Karl Johansson som byggde detta.

Ett stort tack till Sven-

Vi efterfrågade en omslopning av banan eftersom vi anser att den ger för några slag. Resultatet blev
som vi önskade. Efter önskemål så ändrade vi även vår Index där vi valde att gå tillbaka till
svårighetsgrad/hål. Vi behåller även den gamla indexen som är avsedd för matchspel.
Vi hade mycket problem med vår ruffklippare som gjorde att vi inte kunde klippa under ett par
veckor. Tack vare bra kontakter lyckades vi laga den till en billig peng. Vi kommer dock behöva
investera i en ny inom kort.
För övrigt gällande banan så återhämtade fairways och greener sig väldigt bra under säsongen.
Vi har börjat tagit jordprover som skickas iväg för analys, allt för att säkerhetsställa att greenerna mår
bra. Från analysen får vi väldigt bra underlag på vilka åtgärder som ev behöver vidtas.
Magnus testade att vintertäcka fler utsatta greener. Hål 2, 4, 6, 9, 14. Greenerna blev även denna
säsong rejält hålpipade samt dressade inför vintervilan och i vanlig ordning besprutade mot svamp.
Även detta år har vi haft ett stort engagemang i klubben gällande volontärarbete, ett stort tack.
Tills sist vill jag rikta ett extra tack till banchef Magnus Rahm och hans personal som gör ett
fantastiskt jobb med skötseln av vår bana för att den ska hålla absolut bästa klass.

Damsektionen
Vår golfsommar började med ett upptaktsmöte Genomgång av planerade aktiviteter för damgolfen.
Ansvariga för de olika aktiviteterna presenterade sina tävlingar.
Vi hälsade några nya Damer välkomna.
Britt Eriksson informerade om klubbens deltagande i Projekt 50/50.
Ansvarig för de olika tävlingarna/aktiviteterna var:
Västmanlandsserien
Anita Klevenhaus Vardag
Katarina Erixon
Helg
Christina Englund 70+
Tävlingar i form av en onsdagstävling på 9 hål samt Running Eclectic, spelades alla damgolfonsdagar
och Seniortorsdagar i år.
Vi har spelat Matchspel, Vardagsgolf, Helg och 70+
”Tjejslaget” partävling spelades.
Avslutning på Köpings golfklubb.
Avslutning med lunch eller fika på Köpings Golfrestaurang. Utdelning av priser för hemmaklubbens
damtävlingar

Planering för 2020
Vi i Damsektionen fortsätter att verka för att få med nya tjejer/damer till vår onsdagsgolf , tävlingar
och försöker att få nya damer engagerade i vår klubb.
Planering av upptaktsmöte är inställt tv på grund av Covid 19. Vi får se om det alls blir aktuellt med
ett upptaktsmöte.
Damsektionen kommer att engagera sig fortsatt i 50/50 som Britt Eriksson är ansvarig för.
Birdieglasen kommer att delas ut som tidigare, delfinansieras av de som vill vara med och tävla om
dessa med 100 kr/säsong.
Nya tävlingsformer kommer att planeras för sommarens damgolf på onsdagar.
”Tjejslaget” kommer även i år att anordnas.

Möte med Västmanlandsgolfförbund damsektionen
Vårmötet är inställd
Vi påminns om att vid tävlingar, i ska vi påminna alla att den som har lägst handikapp har ansvar i
bollen, har då skyldighet att snabba på spelet om det går för långsamt. Vill den personen inte ha
ansvaret får någon annan i bollen ta det.
Matchspel Västmanland fortsätter som tidigare ansvariga, A Schytt och Ingela Arpi
Köping 2020-03-24
Anita Klevenhaus

Köpings GK Seniorverksamhet 2019 Seniorgolfen
(Torsdagsgolfen) har i år spelats i 22 omgångar varav de 14 bästa räknats.

SPF-golfen eller den s. k. Måndagsgolfen har i år haft betydligt färre deltagare än tidigare år.
Sparbanken Cup (matchspel) spelades i år som en huvudturnering samt en Lucky Loser-turnering, för
dem som slogs ut i fösta omgången. Segrare i huvudturneringen blev Jan Erik Eriksson som i finalen
besegrade Dag von Walden. Segrare i Lucky Loser-turneringen blev Bernt Svensson.
Seriespel 2019 Placeringar för Köpings GK 2019 Västmanlandsserien: H 60 2:a Köping H 70 9:e Köping
D70 5:e Köping Mellansvenska Veteranserien (matchspel) H 65 div. 2 norra 7:e Köping H 75 norra
10:e Köping mitt 1:a Köping Gemensamma aktiviteter har även i år rönt svalt intresse. En resa till
Hagge golfklubb i Ludvika, samlade dock 8 spelare, vilka företog resan i privata bilar.
Bosse Westling

Marknadskommitténs verksamhetsberättelse 2019
Kommittén ansvarar för klubbens marknadsföring, samt delvis kontakt med våra
sponsorföretag.
Kommitténs arbete var uppdelat i två områden marknadsföring av klubben/ restaurangen där Peter
Gustafsson (Rink), Lena With, Tommy Gullbo, Emil Madsen och Peter Gustafsson ingick.
Ansvarig för kontakt och avtal med våra sponsorföretag har Emil Madsen varit. Vi har fått 2st nya
hålsponsorer under året.
Våra marknadsföringskanaler har varit, Svenskgolf, medlemsutskick, facebook, instagram,
tidningsannonser, hemsidan och anslag ute på golfklubben.

Den årliga golftävlingen för våra sponsorföretag arrangerades den 6/9. Det var 22 deltagande 3manalag. Ventilationsprojekt vann på 53 slag, 2.a Guldhuset Bronsil 59 slag och 3.a Tibnor på 59 slag.
Förutom det har vi haft fler prova på dagar, träningar och utbildningar med våra sponsorer. Vi har
också haft 3 stora företagsgolfer under 2019.

Under året har vi fortsatt att utveckla vårt nära samarbete med Reklamhuset RINK gällande
marknadsföring och information. Peter har utvecklat hemsidan och gjort den mer lättnavigerad.
Vi har annonserat i bl.a. Svensk Golf för att öka antalet greenfeegäster med kampanjer för
våra boendepaket, vi har även annonserat lokalt i Bbl/AT och Magazin 24 för bl.a. för våra
nybörjarkurser, juniorträningar och luncher, som också ligger ute på lunchguiden.

Vi har under året genomfört olika Facebook och tidnings kampanjer runt närområdet, exempelvis
greenfee med lunch på köpet under juli månad- men med olika kampanjkod - i Bärgslagsbladet,
Magazin24, Facebook och hemsidan för att se vad som gav mest. Det var hemsidan som vann.
Boende och greenfee kampanj under augusti och september.

Vi har i samarbete med Reklamhuset RINK tagit fram flera olika affischer och tryckt material för
klubbens aktiviteter, som exempelvis Golfveckan, juniorverksamhetens olika träningar och läger,
nybörjarkurser och lunchmatsedlar m.m.

En årlig annonseringsplan framtogs hösten 2018 och som har genomförts under 2019.

Juniorverksamhetens årsberättelse 2019
Under året 2019 har junioransvarig Lena With, tillsammans med ledarna i juniorsektionen, klubbens
tränare/PRO och tränar assistent, planerat och genomfört ett stort antal junioraktiviteter.
Aktiviteterna är planerade utifrån SGF:s rekommendationer om hur barn och ungdomsidrott bör
genomföras. Aktiviteterna omfattar ex. rekrytering av juniorer och ledare, marknadsföring och
information, pedagogik och utbildningsverksamhet, skolsatsning i Köpings kommuns grundskolor och
grundsärskola, träningar, lägerverksamhet, tävlingar m.m.

Vi har under året bl.a. samarbetat med SISU idrottsutbildarna, Västmanlands Idrottsförbund,
Västmanlands Golfförbund, Svenska Golfförbundet, SGF Handigolf, Köpings Kommun Kultur &
Folkhälsa, Köpings kommuns idrottslärare i Grundskolan och Grundsärskolan, Ullvigymnasiets Barn &
Fritidsprogram m.fl.

Det långsiktiga målet till år 2023 är att 15% av medlemmarna på klubben ska vara juniorer. Årets
aktiviteter har bidragit till att klubbens juniorantal är 134 juniorer var av det utgör ca 16% % av det
totala medlemsantalet som är aktiva på klubben. Under föregående år 2018 var antalet 15,1% av det
totala antalet medlemmar i oktober månad. Juniorverksamheten har omsatt ca 284 000kr under
2019. Ett positivt resultatet på ca 56.000kr.
Vid vårens årsmöte på Volvogården blev Junioransvarig Lena With utsedd till ”Årets Ambassadör
2018” för sitt gedigna engagemang och strukturerade organisation. Lena fick emottaga diplom med
utmärkelse och vid sin sida fick Tyra Kahn utmärkelsen ”Årets Junior 2018” för sitt engagemang och
fina ledaregenskaper.

Träningsverksamheten- träningsgrupper
Golfäventyret 5-12år
Träning har genomförts en dag i veckan och fyra ansvariga ledare har hjälpts åt under året. Under
träningarna har vi delat upp barnen i fyra mindre grupper (blå, gul, röd och grön) för att kunna
nivåanpassa svårighetsgraden och skapa en bra gruppdynamik, detta utifrån ”utvecklingstrappan”
som SGF arbetar utifrån. Vi har haft stort deltagande med ca 30-40barn på vissa träningar och därför
krävs det regelbundna föräldra- och ledarutbildningar för att vägleda föräldrar och barn in i en bra
träningsverksamhet i golf för barn. Barnen har under året bl.a. deltagit i olika läger, som exempelvis
vårens inledande Teen Cup med fyra dagar läger i maj. Lena With och Susanne Öhman arrangerade
Golfäventyret Cup dag mellan kl:10-13, en öppen aktivitet för alla barn i kommunen mellan 5-12år
med stort deltagande, vid sista dagen på Teen Cup lägret. Ett mycket positivt arrangemang som
stöttades med sponsring på plats av Sparbanken Västra Mälardalen.Vi har genomfört ett dagsläger
på Arboga GK, där barnen tränade på rangen, spelade korthålsbanan m.m.
Rickard Gravelie har ansvarat för spelträning på banan, både i Köping och på korthålsbanan i
Arboga med Golfäventyrets äldsta grupper.

Tjejjuniorer 12-17år

Sju tjejer har tränat på stadig basis i tjejjuniorgruppen under året. Tjejerna har tränat grundteknik
och speltränat på stora banan m.m. vid två pass i veckan. Tjejerna har bl.a. deltagit i klubbens Teen
Cup lägerverksamhet under våren, där de spelade på stora banan i Köping och Arboga. Tjejerna
tränades av bl.a. Fredric Kahn. Tjejjuniorerna har även deltagit i länets tjejsatsning, Golftjej
Västmanland, där haft möjlighet att inspireras av och träna med professionella spelaren Sofia
Ljungkvist från Västerås GK. Två av tjejerna deltog under Golfveckans ”Juniorernas Jippotävling” och
ansvarade vid en station. En av juniortjejerna fick sommarjobb som ledare för barnträning i golf på
klubben under v.26.

Killjuniorer 12-14år
Under året har tiotalet pojkar tränat på stadig basis. Gruppen har tränats av tränarassistent Oskar
Einan vid två pass i veckan. Fokus har varit på grundteknik och mycket spelträning på stora banan.
Deltagande vid lägerverksamhet Teen Cup, med spel på Köpings GK och Arboga GK. En av
killarna fick sommarjobb som ledare för barnträning i golf på klubben under v.26.

Killjuniorer 15-21år
Under våren tränade ett tiotal killar i åldern 15-21år. Gruppen tränades av tränarassistent Oskar
Einan vid två pass i veckan, mycket spelträning på stora banan m.m. Killarna deltog vid
lägerverksamhet Teen Cup med spel på Köpings GK och Arboga GK. Två av killarna deltog i aktiviteten
”Juniorernas Jippotävling” under Golfveckan och ansvarade för en station på banan, vilket var
oerhört uppskattat. En av killarna sommarjobbade som ledare för barnträning i golf på klubben under
v.26.

Aktiviteter under året
Teen Cup & Golfävnetyret Cup
Vi har under säsongen genomfört ett antal olika aktiviteter bl.a. Teen Cup läger, där ett fyrtiotal
juniorer i olika åldrar deltog. I lägret ingick Teen Cup Klubbkval, där ett par juniorer från klubben
kvalade sig vidare till gruppkvalet. Teen Cup är Sveriges största juniortävling.Vi arrangerade även
Golfävnetyret Cup för alla barn 5-12år och Sparbanken Västra Mälardalen sponsrade både
Golfäventyret Cup och Teen Cup aktivitetern på plats på klubben. Ett dagsläger på Arboga GK
genomfördes.

Pappa Kapsyl
Två musikföreställningar/ familjeföreställningar för barn 3-10år, arrangerades av junioransvarig Lena
With i juni. Till de båda föreställningarna såldes ca140 biljetter och det tillkom försäljning av popcorn
och festis på plats på föreställningsdagen. Det kom tillresta från bl.a. Stockholm, Dalarna, Eskilstuna,
Norrköping, Örebro, Arboga och Köping. Denna aktivitet planerades för att vidga barnverksamheten
och bredda klubbens verksamhet, bjuda in nya målgrupper att hitta till klubben. Mellan
föreställningarna erbjöds en lekfull ”DinoGolf”, spel med mjuka stora bollar till skyltar med

dinosaurier på, spelades på Golfäventyrets 30-bana. Uppskattad aktivitet, utan kostnad. Erbjudande i
restaurangen m.m.
Västmanlandsserien
Under sommarlovet arrangeras Västmanlandsserien för juniorer vid sex tillfällen och Köping
arrangerade en av tävlingarna, som fick avbrytas p.g.a. åska efter 9-hål. Klubben stöttar även juniorer
som vill tävla i Teen Tour.
Sommarlovsaktivitet
Under vecka 26 erbjöds tre juniorer sommarjobb som ledare i barnträning med Golfävnetyret, under
ledning av junioransvarig Lena With. Under fyra dagar arrangerades sommarlovsträning för barn tom
12 år på rangen, vilket blev uppskattat och det kom barn varje dag.

En dag i Parken
Under ”En dag i Parken” arrangerade Lena With tillsammans med Susanne Öhman en lekfull
Golfäventyret aktivitet, vilket bidrog till att 50-talet barn provade på golf och juniorverksamheten fick
4.000kr i bidrag.

Juniorernas Jippotävling.
Under årets Golfvecka arrangerade Lena With och Johan Björkdahl tillsammans med juniorer,ledare
och föräldrar en Jippotävling. Vi fick in ca 19.000kr till att utveckla juniorverksamheten. Golfäventyret
var på hål 9 och fyra pojkar turades om att erbjuda utslag. På hål 12 stod två av juniortjejerna och på
hål 15 stod två av de äldsta killjuniorerna och erbjöd två extra puttar m.m. Alla juniorer fick oerhört
med beröm för sina fina insatser.

Golfäventyret i skolan satsning 2019- Sveriges största skolsatsning!
Genom satsningen har ca 450 elever i åk 4 i Köpings kommuns Grundskolor och Grundsärskola fått
möjligheten att komma till Köpings Golfklubb på friluftsdagar. Fem stora friluftsdagar hargenomförts
med Malmaskolan, Nibbleskolan, Nyckelbergsskolan, Elundskolan- och Munktorpskolan, samt S:t
Olovskolan. Grundsärskolan har genomfört sju friluftsdagar på klubben under ledning av idrottslärare
Jerker Permats. Bidrag från Västmanlands Idrottsförbund och Svenska Golförbundets Handigolf har
möjliggjort årets friluftsdagar. Under våren utbildades 20-talet gymnasieungdomar från
Ullvigymnasiets Barn och Fritidsprogram i Golfäventyrets pedagogiska träningsupplägg på Köpings
Golfklubb. Ungdomarna och programansvariga gick utbildningen GL1- Golfens Ledarutbildning steg 1.
I september genomförde klubbchef Emil Madsen ytterligare en GL1- kurs för gymnasiets elever i åk2,
som en fortsättning i utvecklingen av skolsatsningen.
Junioransvarig slutar sista september 2019
Lena With har informerat styrelsen och medlemmar att hon slutar som ideell junioransvarig på
Köpings GK och lämnar över en växande juniorverksamhet och omfattande Skolsatsning till klubbchef
Emil Madsen att fortsätta vidareutveckla tillsammans med nya tränaren Johan Fryckne.

Det finns ett välutvecklat träningsförråd med tränings- och låneutrustning, en ny chippinggreen,
range med nya målområden, ny rangematta och fler utbildade ledare och föräldrar. Det finns goda
samarbeten med kommunens skolor, Kutur och Folkhälsa, Svenska Golfförbundet o.s.v. Det finns stor
potential att Köpings GK:s juniorverksamhet ska kunna fortsätta att utvecklas till en av regionens
främsta.
Resultat i siffror- Utveckling
2016 hade klubben 82 juniorer (9,8%). 2017 hade klubben 121 juniorer (13,55%)
2018 har klubben 143 juniorer (15,1%). 2019 har klubben 134 juniorer (16,7%)

