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Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda sammanträden.  

Vår- och höstmöten 

Vårmötet hölls den 26 mars med 28 deltagare. Vid mötet presenterades bl:a bolagets nya klubbchef 

Björn Frånlund. Mats Petterson och Tommy Karlsson berättade om bolagets åtgärder, planer och 

resultat. Höstmötet hölls den 20 november med 24 deltagare. Där medverkade förutom bolaget även 

UGF:s Reidar Andersson som informerade om både vad som händer på förbundet centralt och på 

distriktsförbundet UGF. 

Vårstarten 

18 hålsbanan öppnade inte lika tidigt som 2015 men kom i gång  i god kondition sista veckan i april. 

Torsdagsgolfen 

Från starten den 28/4 så genomfördes inte mindre än 18 torsdagstävlingar. Deltagarantalet har ökat 

till i snitt 26 st jämfört med 2015 då det var 19 deltagare i snitt under året. I september gjordes en 

trevlig resa till Sala GK arrangerad av Bengt-Göran Jonsson. 

Vinnare i A-klassen blev Bo Jansson och i B-klassen Agneta Kungsman. 

Slagtävlingen tre bästa av fyra tävlingar i A,B och C-klass 

I A-klassen vanns av Janne Nyberg. I B-klassen vann Örjan Kennbrant från Uppsala GK och i C-klassen 

Agneta Kungsman. De bästa i alla klasser fick ta del av ett digert prisbord. 

Seriespelet inom Upplandsdistriktet/SM i klubblag 

Klubben har deltagit med ett lag i vardera H40, H50, D60 och H75. Med två lag i H60 och H70. Bäst 

har H60 lag klarat sig med en andraplats och kommer troligen att spela i div.1. 2017. 

I SM för klubblag hamnade vi på trettonde plats i div.2. 

Matchmästare/klubbmästare 

Årets matchmästare blev Bengt-Göran Jonsson efter en hård match mot Janne Nyberg. 

Klubbmästare för femte gången blev Pontus Claesson med totalt 230 slag över tre rundor från vit tee. 

Johannesbergsveckan 3-10/7 

Traditionellt genomfördes veckan med fyra olika tävlingar och samlingar efteråt vid två tillfällen. 

Veckan avslutades med slagtävlingen ”semesterslaget” på söndagen. 
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Nordea futures tour 27-28/7/ Norea tour på Bro Hof 

För andra året i följd genomfördes tävlingen. Klubben bidrog med 10 st PRO-AM biljetter som fick 

nyttjas av medlemmar och funktionärer vid tävlingen. 8 medlemmar från klubben deltog som 

funktionärer på Bro Hof. 

Klubbens kommittéer 

Klubben har två aktiva kommittéer, tävlings- och senior kommittén. 

Medlemsutvecklingen/ekonomin 

Utvecklingen har varit positiv från 300 till 348 medlemmar, därmed återtog vi det tapp som var 2015. 

Det ekonomiska resultatet för klubben under 2016 blev ett plus på 4 715 kr. 

Balansräkningen per 31 dec 2016 visar på ett eget kapital på 34 373kr. 

Klubben har därmed en god beredskap inför 2017. Den budget som antogs vid höstmötet bedöms 

fortfarande vara relevant. 
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