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Årsberättelse 2020
Årsberättelse 2020
Medlemmar, nu är det dags att summera ännu ett år på Östersund-Frösö GK och mitt första år som
ordförande. När jag förra året tog mig an ordförandeposten hade jag ingen aning om vilka utmaningar som
väntade. Redan samma dag som årsmötet hölls lämnade vår dåvarande klubbchef Tore in sin avskedsansökan
så det första vi i styrelsen fick ta tag i var att rekrytera ny klubbchef. Hannes kom och hjälpte oss under
sommaren och var en uppskattad medarbetare på plats när Tore hade slutat och innan Patric var på plats.
Vi hade goda förhoppningar på en bra säsong när april var varm och solen sken över Frösön, tyvärr följdes det
av en väldigt kall maj som satte käppar i hjulen. Vi fick dålig tillväxt på greenerna varför banåtgärder (parallellt
med klubbchefsrekryteringen) blev vår prioritet långt in i säsongen. I juli fattade styrelsen ett beslut om att
göra ett större ingrepp för att förbättra dräneringen och även så in andra grässorter. Syftet var att kortsiktigt få
fina greener under sensommaren men framförallt var syftet att få en bättre tillväxt på våra greener tidigare
under säsongen kommande år. Ingreppet föll väl ut och i slutet av augusti samt i september hade vi många fina
rundor i sensommarsolen. Under den här perioden anlände Patric Wester som blev en positiv injektion för
både banpersonal och medlemmar. Tyvärr blev hans tid på Frösön kort och han flyttade tillbaka till Stockholm i
slutet av januari. Då blev vi återigen utan klubbchef, men för att inte hamna i en stressad situation med
rekryteringen så klev Anders Wikberg in som tillförordnad klubbchef. Väldigt uppskattat från alla i styrelsen och
han gjorde ett väldigt bra jobb med att ta tag i de löpande ekonomiska frågorna i den operativa verksamheten
som tyvärr tappats bort lite under året i alla skiften av klubbchef.
Så nu hoppas vi på en fin vår, med varmt väder när snön smält av våra greener och en bra start för vår
nytillträdande klubbchef Dennis Sandström. Efter det händelserika året som gått har styrelsen en bättre insyn
än någonsin i det mesta som rör klubben, då det verkligen krävts att alla verkligen satt sig in i verksamheten
och jobbat tillsammans som ett team.
Mitt första år som ordförande blev ganska turbulent men det har också bidragit till lärdom och vi ser
optimistiskt på kommande år med stabilitet, nya och gamla medlemmar, bra bana och en god ekonomi.

Innehållsförteckning

Katarina Kjellin
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Styrelsens berättelse
Styrelse:

Kommittéer:

Katarina Kjellin
Pelle Simonsson
Emil Kristoffersson
Mattias Brännholm

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Christine Wåhlén

Ledamot

Anders Wikberg

Suppleant

Torbjörn Ryman
Peter Berg
Tore Wedin

Junior
Veteran
Tävling

Personal:
Tore Wedin
Patric Wester

VD / Klubbchef
VD / Klubbchef

Göran Knutsson
Max Persson
Torbjörn Ryman
Robert Danielsson
Anna Magnusson

Head pro
Assistant pro
Shop/reception
Shop/reception
Shop/reception

Övriga förtroendevalda:
Kornelia Wall-Andersson
Lars Helgesson

Revisor
Revisor

Lotta Stenberg
Björn Hemmingsson
Kenth Ehrenhök

Valberedning
Valberedning
Valberedning

Joakim Kramer Head Greenkeeper
Pär Edman Greenkeeper
Pontus Happe Sollander, Banarbetare
Johannes Andersson, Banarbetare
Hans Söderman Mekaniker
Alex Ekavall Banarbetare
Tor Sollander Banarbetare
Julia Åsell Banarbetare
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SAMMANTRÄDEN
Årsmöte kommer hållas den 22 april 2021 – mötet sker digitalt pga Corona.
Höstmöte hölls den 19 november på Östersund-Frösö Golfklubb. 35 medlemmar närvarade digitalt.
Styrelsen har genomfört sju protokollförda styrelsesammanträden samt ett antal kortare avstämningsmöten.
Verksamhetsplaneringsmöte med styrelse, pro samt head greenkeeper och klubbchef inför säsongen 2020
genomfördes den 16-17 maj.
ÖFG DRIFT AB
Driftbolaget har hyrt och hanterat drift och skötsel av klubbens mark och fastigheter samt tillhandahållit
maskiner och personal för drift av golfbanor, administration och service.
Driftbolagets styrelse är sedan 2010 samma som klubbens styrelse.

BANA OCH ANLÄGGNING
Efter en vinter med mycket is började säsongen med en rekordkall vår, det dröjde ända till slutet av maj innan
temperaturen nådde över 7 grader (Temperaturen då ett gräsfrö börjar gro). Problemet med vår dåliga
greenyta i kombination med den kalla våren gjorde det svårt att etablera täta och bra greener.
Under första veckan i augusti valde vi att utföra en åtgärd som förbättrade våra greener, det vi gjorde var att
tillföra nytt material (sand) med en maskin som heter graden. Vi lyckades få ner ca 2 ton sand per green och
nästan omgående såg man en klar förbättring av greenytan och spelbarheten. I slutet av hösten valde vi även
att tillföra ytterligare 2 ton sand per green genom en luftning med grövre pinnar där vi borstade ner sanden i
dessa hål. Dessa åtgärder gjorde att vi i slutet av säsongen hade otroligt fina och välmående greener. I mitten
av november precis innan snön la sig, vintertäckte vi samtliga 19 greener och fram till jul blåste vi in ny luft
under dukarna varje vecka.
Tack till alla anställda och sommarjobbare för en givande sommar tillsammans och tack till alla golfare och
medlemmar som ställt upp lite extra.
/ Jocke

KANSLI
I kansliet har vår VD/klubbchef Tore ansvarat för att allt administrativt har fungerat fram till juli månad,
därefter avslutade Tore sin anställning och Hannes Högmark såg till att verksamheten flöt på under resten av
sommaren. Patric Wester tillträdde som ny klubbchef i augusti och ansvarade året ut. Arbetsuppgifterna på
kansliet är mycket omväxlande och spänner över de flesta delarna inom klubben med sponsring, ekonomi,
medlemsärenden, rapportering, fakturering, avstämningar, administration tävlingar.
Vi valde i år att flytta receptionen till shopen och det har fungerat bra – dock så kommer vi att flytta tillbaka
receptionen till klubbhuset under 2021 för att förstärka klubbkänslan.
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Resultaträkningar
Belopp i tkr
Östersund-Frösö GK

Intäkter
Medlemmars avgifter
Greenfee
Reklam
Arrenden och hyror
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Driftkostnader
Arbetskraft
Avskrivningar, nedskrivningar
Räntenetto
Skatt
Summa kostnader
Totalt

Verksamhetsområde
Reklam
Banskötsel
Fastighetskommittén
Tävlingskommittén
Juniorkommittén
Gemensamt
Summa
Avskrivningar, nedskrivningar
Räntenetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Totalt

Koncernen
(ÖFGK & ÖFG Drift AB)

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2019

Budget
2020

715
0
0
1 137
166
2 018

578
0
0
1 137
452
2 167

4 274
891
1 099
206
610
7 080

3 975
700
858
229
1 079
6 841

4 716
700
800
212
1 000
7 428

-1 045
-61
-1 504
-149
3
-2 756

-1 014
-307
-735
-146
-19
-2 221

-4 384
-2 311
-961
-151
3
-7 804

-3 163
-2 643
-924
-146
-42
-6 918

-3 275
-2 950
-968
-140
-18
-7 351

-738

-54

-724

-77

77

0
0
0
11
-116
1 017
912

0
0
0
90
-89
845
846

0
-3 207
0
11
-116
3 697
385

0
-2 546
0
90
-89
3 580
1 035

-1 504
-149
0
3

-735
-146
0
-19

-961
-151
0
3

-924
-146
0
-42

-738

-54

-724

-77

0
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Balansräkningar
Belopp i tkr
Östersund-Frösö GK

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Mark
Pågående nyanläggning
Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Fordringar ÖFG Drift AB
Aktier ÖFG Drift AB

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar ÖFG Drift AB
Övriga fordringar
Förutbet. kostn. och upplupna int.

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Koncernen
(ÖFGK & ÖFG Drift AB)

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2 896
3 095
1 817
98
249
8 155

3 121
3 329
1 817
0
174
8 441

2 896
3 095
1 817
98
599
8 505

3 089
3 329
1 817
0
514
8 749

25
300
100
425

25
1 000
100
1 125

25
0
0
25

25
0
0
25

8 580

9 352

8 530

8 774

15
368
72
0
455

0
959
58
0
1 017

20
0
233
177
430

13
0
105
203
321

1 064
1 519

734
734

1 723
2 153

2 749
3 070

10 099

10 989

10 683

11 844

6 117
-738
5 379

6 171
-54
6 117

6 163
-724
5 439

6 209
-77
6 132

4 150
4 150

4 650
4 650

4 150
4 150

4 650
4 650

500
23
2

500
0
5

500
302
41

500
180
66
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Upplupna kostn. och förutbet. Int.

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

45
570

45
550

251
1 094

316
1 062

10 099

10 989

10 683

11 844

9 500
2 600

9 500
2 600

9 500
2 600

9 500
2 600
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Året som har gått
JUNIORVERKSAMHET
Verksamhetsberättelse 2020
ÖFG Junior
Säsongen 2020 är nog en av de märkligare vi upplevt. I skuggan av de utmaningar Coronapandemin medförde
kan vi se tillbaka på en bra säsong för klubbens yngsta golfare.
Träningsverksamheten under ledning av Göran Knutsson och med Johannes Andersson och Max Persson som
tränare genomförde träningar tre gånger i veckan varav en träning var spelträning ute på banan. Vi har tränat
gruppindelat utifrån sin egen golfutveckling med handicap och ambition som grund. De som var nya inom
golfen började med grönt kort kurs i en träningsgrupp utgående från golfäventyret för att få bästa möjliga start
på sitt golfspel.
Det som blivit mest lidande av pandemin är tävlingar och kringaktiviteter. Ovissheten med begränsningar och
rekommendationer har gjort det svårt att planera och genomföra aktiviteter utöver träningarna.
Vi har arbetat efter en plan där målet är att spela mycket golf och komma ner i handicap. Då vår anläggning kan
erbjuda många olika alternativ att spela golf så finns något för alla. Vår korthålsbana har tre olika tees som ger
många varianter att välja på vid spel av banan och övningsområdet ger många möjligheter till närspelsträning.
Vi har självklart utnyttjat alla dessa träningsmöjligheter i verksamheten för att vara väl förberedd att gå ut på
den”stora” banan.
Ett roligt inslag i slutet av säsongen var ÖFGs egen ”juniortour” med tävlingar 5 söndagar. 22 spelade minst en
tävling och vinnare blev Simon Enghult.
Nu ser vi fram mot säsongen 2021. Vi kommer fortsätta jobba vidare på samma sätt med vår juniorverksamhet
för att möjliggöra och tillgängliggöra spelet för alla barn och ungdomar som vill börja träna golf.
Tobbe Ryman, Barn- och ungdomsansvarig Östersund-Frösö Golfklubb
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VETERANVERKSAMHETEN
Veteranverksamheten har fortsatt att växa och fler ansluter sig till torsdagstävlingarna.
I dessa pandemitider har golfen för många veteraner haft en stor betydelse för välbefinnandet.
Veterankommittén har som uppdrag att driva Veterangolfen som vänder sig till medlemmar
som är 60 år och äldre som vill fortsätta att spela golf men tona ner sitt tävlingsspelande.
För dem erbjuder Veterangolfen möjligheten att under lättsamma former spela tävlingsgolf
där resultatet är underordnat den sociala samvaron. Förhoppningsvis bidrar det till att fler
äldre klubbmedlemmar förblir aktiva och spelar längre. För klubben innebär det ökad
aktivitet på banan och fler besökare till restaurang och golfshop och mer efterfrågan hos
pron.
Kommittén ansvarar också för Callaway Senior Open som har blivit en etablerad och
uppskattad årlig tävling som vänder sig till veteranspelare i hela distriktet och angränsande
distrikt, samt Tröndelag. Tävlingen bidrar också till att öka intresset bland veteraner för att
spela på Frösön även vid andra tillfällen. Tyvärr blev tävlingen inställd i år genom
pandemin och de restriktioner det innebar.
Gemytet speglas av att alla har samma regelverk, dvs anmälan, lottning, startlista, vilket
Ger start från hål 1 eller 10, resultatlista, samma åldersindelning, kvinna – man, samt att
välja tee inför säsongen.
Handicapgränsen är satt så att det är lika många startande i klass 1 och 2, samt fri lottning
mellan klasserna som är väldigt uppskattat.
Veterankommittén har haft fem medlemmar, Peter Berg, Barbro Adolfsson, Greta
Toreskog Beckman, Jan Pettersson och Lennart Sundström.
Inför säsongen genomförde klubben vissa administrativa förändringar som också berörde
Veterangolfen. Receptionen flyttades till Golfshopen, som då hanterade betalning, utdelande av scorekort.
Veterankommittén var fortsatt tävlingsledare, samt nya uppdraget att sköta
all registrering i GIT-systemet.
På grund av coronapandemin blev 2020 en annorlunda säsong. Under de givna förutsättningarna har verksamheten emellertid fungerat väl med nöjda spelare.
Inget uppstartsmöte hölls, tremannascramble som inledning och avslutning av säsongen
slopades, Callaway Senior Open ställdes in och inget gemensamt avslutningsmöte hölls.
Kortare säsong innebar 13 torsdagstävlingar som genomfördes tiden 2 juli – 1 oktober
med hela xx deltagare i snitt.
Uppehåll under tävlingsveckan.
Under torsdagstävlingarna spelades 1232 ronder. Av dessa spelade 90 veteraner åtta gånger eller
fler. Alla som spelat åtta gånger fick en god flaska vin med åtföljande goda ostar.
De sammanlagda resultaten räknas över de åtta bästa ronderna. De bästa i Klass 1 var
Jan Åberg därefter Michael Hayer och John Skyttmark
I klass 2 lyckades Almut Mengler Roos bäst med Lars Dahlberg och Lennart Torstensson
Alla som registrerat en start på torsdagstävlingarna erhöll ”Veterankortet 2020” vilket
är fyllt med erbjudande från Frösö Golfshop och Restaurangen.

Peter Berg
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DAMKOMMITTÉEN
Efter några års uppehåll startades Damverksamheten upp med spel på tisdagskvällar.
Syftet med Tjejtisdagarna är att locka nya som gamla medlemmar att spela golf tillsammans under lättsamma
former. Varje speltillfälle skall vara en positiv upplevelse, man ska känna sig välkommen och inkluderad. Vill
man inte vara med i tävlingen över säsongen så går det utmärkt spela ändå utom tävlan.
I damkommittén ingick Lotta Stenberg, Lena Jönsson, Veronica Edström, Anna Magnusson, Karin Gunnarsson
och Katarina Kjellin som planerade säsongens spelprogram. Ett annorlunda år där vi fick ta stor hänsyn i och
med Covid 19. Spelkvällarna genomfördes med hjälp av reception och kansli.
Damkommittén kallade till en träff i slutet på maj där vi presenterade säsongens upplägg. Vi fick mjukstarta i
juni med sällskapsrundor eftersom det fanns ett tävlingsförbud satt från Folkhälsomyndigheten. Från och med
juli startade vi tävlingsdelen på Tjejtisdagarna.
Vi har haft 12 speltillfällen med 133 starter vilket blir ett snitt på 11 st/gång.
Säsongens vinnare blev Marianne Lunding.
Avslutningsmiddagen med prisutdelning blev tyvärr inställd p g a för få anmälda vilket förmodligen berodde på
pandemiläget.
Mycket glädjande denna säsong var dom nya medlemmarna som hittat till oss. För dessa har tjejtisdagarna
betytt mycket, man har hittat ett sammanhang där man fått nya golfkompisar att komma ut och spela med.
Vi startade en Facebooksida som används för information och lite pepp för att locka fler att vara med på
tisdagarna. Väldigt glädjande är att den också används som ett forum för att hitta spelkompisar.
Damkommittén
Lotta Stenberg
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FRÖSÖ GOLFSHOP OCH RECEPTIONEN

Vi gick in i en ny märklig golfsäsong där vi pga Covid-19 inte visste om vi ens skulle kunna bedriva någon
verksamhet över huvud taget. Skulle golfklubbarna få hållas öppna, skulle golfarna våga ge sig ut på golfbanan?
För första gången under mina yrkesverksamma år var det en fördel att öppna lite senare på våren än våra
kollegor i söder. Vi fick facit från golfklubbarna i södra och mellersta Sverige hur man kunde lösa olika praktiska
problem med Covid-19 för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som vi tog ta med oss när vi
öppnade för året.
När vi sedan så småningom kom igång med säsongen och vi öppnade upp shop, drivingrange och
träningsverksamheten, ÖFGs Golf Academyn, så tränades och spelades det mer golf än på många år.
SHOP
Custom Fitting (utprovning av skräddasydda klubbor) har blivit vår största och kanske viktigaste del
försäljningsmässigt i shopen. Under säsongen -20 ökade bokningar av Custom Fitting helt fantastiskt. T ex var
det flera golfare som hade budgeterat med en golfresa utomlands -20 som investerade i en ny golfutrustning
istället.
Tack vare vår vinterbonade studio på drivingrangen och Trackman utrustning kan vi erbjuda Custom Fitting
bokningar året runt.
Vi har under säsongen erbjudit och genomfört demodagar med ledande klubbtillverkare som Titleist, Callaway,
Ping, Cobra och Taylor Made på ÖFG.
DRIVINGRANGE
Vi har alltid haft som målsättning att erbjuda de bästa förutsättningarna för att träna golf på rangen på ÖFG.
Därför köper vi in ca: 6000 st nya Titleistbollar inför varje säsong.
Säsongen -20 tränades det mer än på många år vilket resulterade i att när vi kom in i augusti månad var många
bollar lite mer slitna än vanligt. Vi bestämde då oss för att beställa 12000 st nya Titleistbollar inför säsongen -21
och såklart rensa borta alla slitna bollar som finns kvar i bollautomaten.
Våra säsongskort på rangen, personligt och familjekort, blir mer populära för varje säsong.
ÖFGs GOLFACADEMY
Under säsongen har vi genomfört nybörjarkurser, fortsättningskurser, privatlektioner, närspelskurser och
gruppträning där vi bla har en riktad veteranträning.
Under en helg i juni genomförde vi en träningshelg med Henri Reis och Göran Knutsson.
Tack till min personal, Anna, Max, Torbjörn och Robert.

//Göran Knutsson
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SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
Stort tack till alla våra sponsorer för golfsäsongen 2020!

GOLFRESTAURANGEN
Säsongen 2020 har precis som för alla inneburit en anpassning till Coronan. Micke och Åsa har gjort ett
fantastiskt jobb med att anpassa verksamheten och får dagligen beröm för sin goda mat och personliga service.
Vi kommer även under 2021 jobba tillsammans med krögarparet och ser fram mot många goda och trevliga
stunder i restaurangen.

HOLE IN ONE 2020
Albin Thynell, hål 7 // Jan Billow, hål 17 // Max Persson, hål 14
Bertil Westin, hål 14 // Fabian Strindberg, hål 4 // Billy Backman, hål 17

KLUBBMÄSTARE 2020
Klubbmästare Damer Katarina Kjellin
D30 Katarina Kjellin // D60 Christine Wåhlén // D70 Märtha Rosell

Klubbmästare Herrar Marcus Carlsson
H30 Marcus Carlsson // H40 Kent Hedlund // H50 Leif Jonsson // H60 Tomas Nilsson // H70 Agne Eriksson
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Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Datum: torsdag den 22 april 2021 Lokal: Digitalt Teamsmöte
Mötet startar 18:00

Föredragningslista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8
§9
§ 10
§ 11

§ 12.1
§ 12.2
§ 13
§ 14

Vid ordinarie föreningsstämma med Östersund-Frösö Golfklubb
Torsdag den 22 april 2021 klockan 18:00
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokollförare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste
verksamhetsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
Val av:
a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för ett (1) arbetsår
b. 4 nyval av ledamöter i styrelsen, för två (2) arbetsår
c. En suppleant i styrelsen för ett (1) arbetsår
d. Två (2) revisorer jämte suppleant för ett (1) arbetsår. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta
e. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) arbetsår av vilka en skall
utses till ordförande
Behandling av förslag som väckts av styrelse
Behandling av förslag som väckts av medlem
Övriga frågor
Mötets avslutande

Årsberättelse, väckta förslag och valberedningens förslag finns att tillgå via hemsidan och på
klubben senast den 15 april 2021. För Er som inte skickat in motioner enligt stadgarna så behandlar
vi ärenden fram till 1 vecka innan årsmötet. Årsberättelsen ligger ute på hemsidan.
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