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Ordförande har ordet
Så blev det en rekordtidig öppning av banan.
Till allas glädje är vi redan igång med årets säsong. Det är lite stapplande i och
med att vår planering siktade på en mer traditionsenlig öppning i slutet av april.
Vi är dock från och med 1 april klara med vår bemanning för 2014.
Caroline Holmblad har utsetts till Klubbchef. Jag tycker personligen att detta är
fantastiskt då jag har följt Caroline från hennes debut i träningsgrupp 5 (knattar) 1993
via spel som elitjunior med ett guld i Junior-SM. Caroline började arbeta på klubben
som äldre junior i receptionen och har sedan som kanslist under flera år lärt sig
administrationen på en golfklubb. När Caroline nu tar steget till Klubbchef får hon nya
utmaningar och ett nytt steg i sin karriär. Vi önskar Caroline lycka till.
Ersättare på kansliet för Caroline blir Evalena Guelli. Evalena har under flera år haft
säsongsanställning i receptionen men också arbetat som vikarie för Caroline under
hennes föräldraledighet. Vi vet att Evalena från dag 1 kommer klara arbetet i vår
administration och reception men kommer också successivt ta över delar av det
ekonomiarbete som vår konsult utfört sedan 2013.
Ordinarie personalstyrka för skötsel av vår anläggning har reducerats från fyra till tre
personer. Tomas, Micke och Anders planerar att under högsäsongen kompensera
detta med fler säsongsanställda.
Våra tränare, Niclas och Jonas är tillbaka från klubbens golfresa till Portugal och laddar
nu för en ny säsong med träning. I år kommer de ha assistans från Madeleine
Holmblad och Erika Lundberg när det gäller att hålla i golfkurser, golfläger. De skall
även arbeta i shop och reception. Vi önskar också Jesper Berg välkommen till oss
liksom Linnea Unefäldt som återkommer till klubben efter ett år i annan bransch. Anna
Öberg, Malin Hagman och Mia Holm kommer ni också möta bakom disken i
receptionen.
Till sist vill jag meddela att vi med sorg har mottagit beskedet att vår vän Ingemar
Persson efter en tids sjukdom gått bort. Du kan läsa mer om Ingemar på annan plats i
detta nummer av Skillingetrycket.
Väl mött på vårmötet 24 april 19:00.
Bo Cederberg
Ordförande SoGK
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Ingemar Persson 1927 - 2014
En av Sollentuna Golfklubbs mest kända profiler har lämnat oss.
Jag lärde känna Ingemar när jag började arbeta på golfklubben 1993. Då liksom
senare, spelade han golf nästan dagligen. Efter 9 hål kom han alltid in till mig på
kansliet och frågade om han fick ringa sin hustru Karin. Orsaken till detta var att han
ville fråga sin hustru om det var OK att han gick ytterligare nio hål. På detta sätt lärde
jag känna Ingemar på ett lite djupare sätt. Han var en oerhört omtänksam människa
och brydde sig mycket om personer i sin närhet.
Ingemar var en av de första ”kurfurstarna” på klubben. För er som inte var med på den
tiden, kan jag berätta att det var ett ”gäng” gentlemän/kvinnor som satt ute i
starterkuren och skötte tidsbokningen på klubben. De blev på något sätt klubbens
ansikte utåt och att Ingemar passade i den rollen förstår ju alla som kände honom.
Ingemar fick även smeknamnet ”tvåhundringen” och detta berodde på att han, jag vet
inte hur många gånger han lyckades, alltid hade som mål att spela 200 ronder/år. Det
finns en historia, när han kom upp på golfklubben i mitten av november och skulle
spela sin 200:e rond, banan var avstängd på grund av dåligt väder. Vår greenkeeper
tog då bort skylten, ”banan avstängd”, och Ingemar gick i sin ensamhet 18 hål för att nå
sitt mål för året. Detta visar vilken respekt han åtnjöt både bland personal och vänner
på klubben.

Att Ingemars liv, utöver familjen, cirkulerade kring golfen vet alla som kände honom.
Förutom att spela golf på klubben tillbringade han många vintrar i Thailand och var på
golfresor med sina närmaste vänner i Spanien och Tunisien. Han njöt av detta och
hade mycket att berätta när han kom hem.
Ingemar deltog mycket aktivt i alla aktiviteter på klubben, oavsett om det var fester,
torsdagstävlingar, seniortävlingar eller klubbtävlingar. Om inte Ingemar var närvarande
kändes det alltid som om någon saknades.
Under vinterhalvåret var Ingemar med och startade ”tisdagspokern”, ett gäng ”gubbar”
som spelade poker. Denna aktivitet har fortsatt genom åren och fler personer har
anslutit sig. Det har blivit en trevlig tradition på klubben.
Sist, men inte minst, var Ingemar kvinnornas riddare. Så fort han visade sig på klubben
fick alla ”tjejer” ett leende på läpparna och kramade honom. Denna ynnest var han
ensam om, vi andra fick snällt be om kramar !
Ingemar vi saknar Dig, men tror samtidigt att när Du tittar ner på oss från Din himmel
kommer Du att le igenkännande och tänka, vilket underbart liv jag har haft.
Ulf Hagman
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Damaktiviteter mars/april

Cirkelträning för Jonas i vårt gym

Damträff på Inhouse

Bokningsregler - medlemmar
 Som medlem kan du förboka hur långt i förväg som helst, med en begränsning















på två vardagstider och en helgtid bokad åt gången. Tiden skall utnyttjas eller
avbokas innan ny starttid kan bokas.
Starttid i tävling betraktas inte som förbokad tid.
Möjlighet till förbokning av "interna tävlingar"/kompisgolf finns. För mer information
kontakta kansliet.
Varannan tid är skriven bollränna, undantag mellan 07:36-08:57 tisdag - söndag då
alla tider är bokningsbara förutsatt att det inte är startförbud.
Nytt för 2014 är att alla bokningsbara tider mellan 08:03-11:57 är avsedda för
medlemmar & deras gäster.
På-platsen-tider skall bokas i receptionen, där första lediga tid anvisas.
Företagspartners (sponsorer) får boka 10 dagar i förväg.
Du bör kontrollera om det pågår banarbeten på banan (dressning m.m.); detta gör
du på vår "Banblogg".
Innehavare av "Sommarlovskort" får inte förboka några tider utan kan utnyttja tider
anvisade i receptionen eller av servicevärd.
För alla bokningar gäller att samtliga spelares golf-id skall anges vid bokning.
Samtliga spelare i bollen, eller representant för denna, skall bekräfta närvaro i
receptionen senast 15 min innan start.
Kansli eller reception har rätt att avsätta på-platsen-tid till sk "starters time" när så
anses nödvändigt.
Alla förbokningsbara tider kan även bokas via Internet, www.golf.se.
Rabatten ”Gäst till medlem” kan nyttjas när medlemmen är personligen närvarande
vid incheckning, annars utgår ingen rabatt.

Presentkort 2014
Presentkort som kommer att utdelas under 2014 gäller i såväl vår shop som i
restaurangen. Äldre presentkort gäller i shopen.
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Medlemsresa - El Rompido
Målet för resan

Tränarna på plats

Flott värre

Lördag: Resdag: Alla samlades någon timme innan avresan från Arlanda. Planet
avgick runt 14:00 och landade i Faro Portugal cirka 19:00. Buss över till Spanien där vi
efter 1,5 timme kunde checka in på det fina hotellet på banan, El Rompido. Därefter
samlades alla i restaurangen där en underbar buffé väntade.
Söndag: Träning förmiddag – närspelshandicapkortet, där vi checkar av nivån på
närspelskunskapen via flera övningar och tester. Lunch vid 11:30 och spel på södra
banan på eftermiddagen. Middag klockan 20.00 varje kväll med samling i hotellbaren
en halvtimme innan. Efter varje runda genomgång av rundan hotellbaren där ”open
bar” ingick!
Måndag: Träning förmiddag – bunker, inspel och range. Spel på norra banan efter
lunch. Middag inne i stora restaurangen från denna dag. Tidigare har vi suttit ute i en
sorts mysigt terasstält men vissa tyckte det var lite för kallt trots värmebrännare så vi
valde att flytta inomhus.
Tisdag: utflykt till Sevilla – 17 deltagare hyr en buss med chaufför. Dick Lindberg
agerar guide och reseledare. Dick fixar med buss och allt och guidar oss runt i
catedralen, slottet samt dom gamla fina kvarteren. Området där världsutställningen
ägde rum beskådas också och vi återvänder berikade med kultur till hotellet ca 18.30.
Middag som vanligt 20.00. Dom som var kvar på hotellet hade tränat flitigt sa dom!?
Dessutom badat och läst böcker! Kultur i många former.
Onsdag: Träning på förmiddagen som vanligt. Range och Putt. Spel på södra banan
efter lunch. After golf i hotellbaren – dusch – sträcka ut på sängen – Niclas och jag gör
startlistor och planerar morgondagens övningar över ett glas Ramlösa. Fördrink i baren
som vanligt samt middag klockan 20:00. Ibland så händer det att vi ses i baren efter
middagen och intar en kaffe i hotell lobbyn/baren.
Torsdag: Utflykt till Portugals högst rankade bana och en av Europas absolut bästa
golfanläggningar, Monte Rei. Vi blir mottagna som prinsar och prinsessor och hela
dagen upplevs som helt perfekt. Träningen för dagen är olika chippar samt grunder i
svingen. Idag vill vi inte röra till det i huvudet allt för mycket. Vi måste ta oss i mål innan
solen går ner vid 19:30-tiden. Lunch intas innan spelet på eftermiddagen. En fantastisk
upplevelse på en grymt bra bana. Servicen var världsklass!! Bussresa hem och
restaurangen håller öppet lite extra länge för oss så vi kan få en bit mat innan vi stupar
i säng.

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995

Sida |5

Skillingetrycket april 2014
Fredag: Tävling på norra banan. Sedan lunch och ledig eftermiddag. Prisutdelning i
hotellfoajén med många glada tillrop. Avslutning på en fantastiskt bra vecka med bra
väder förutom några morgnar då det kom lite regn och blåst men under dagtid helt
okey väder med en hel del sol. Marie vann PB på 31 poäng och även minst antal
puttar, 29 st. Lars Lundberg och Kicki Wistedt delade på flest fairwayträffar. Trevlig
avslutningsmiddag och lite senare i säng än vanligt.
Lördag: Hemresedag. Flyget avgår cirka 18:30 och dagen spenderas med packning
på förmiddagen och lunch intas i den mysiga närliggande fiskebyn El Rompido. Buss
hämtar på hotellet klockan 15.30 och allt går mycket smidigt ända tills vi kommer till
Arlanda där ytterligare 5 plan landat samtidigt och alla skall ha sina golfbagar.
Full uppmärksamhet

Även kultur tröttar

Nästan alla samlade

Medlemsstatus
Som framgår av uppgifterna till höger finns fortfarande några medlemskap kvar. Dock
har det under april redan tillkommit 19 medlemmar så utrymmet är begränsat. Ni ser
också att det fortfarande finns mermedlemsskap kvar att lösa.
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Anläggning – banan
Golfsäsongen startar rekord tidigt.
Vintern var ovanligt kort och så här långt mycket gynnsam mot banan. Vår
greenkeeper, Tomas Öman, hade öppnat banan ännu tidigare om inte de kalla
nätterna satt stopp för det. Trots detta har vi nu spelat med ordinarie greener sedan
den 28 mars och det har inte hänt tidigare här.
Hur har då banan övervintrat. Jo alldeles utmärkt. Inga direkta skador på greener och
eller fairways. Nu önskar vi värme så att leran tinar upp och växtligheten sätter igång.
7ans Green

Vinterjobben har annars flutit på bra och ni som redan varit ute på banan har sett att
tallarna vid 7ans tee är borta En dränering har gjorts till höger om högra bunkern för att
leda dagvatten från bunkern och en ny väg har gjorts upp mot 8:ans tee. Det här ligger
långtidsplan för ombyggnaden av 8:ans tee 54 och 49.
Färdigt gräs kommer att läggas på den bearbetade ytan under våren.
Städdagen

Städdagen som inte blev av

Lite resultat blev det

Städdagen den 15 mars frös tyvärr inne. Några tappra "städare" som samlats och var
kvar, väntade ut snön som kommit under natten, krattade i två timmar (för att hålla
värmen) och gick sedan å fikade i klubbhuset. Röda kinder fick vi i alla fall eller hur
Bertil, Sofia och de tappra som var med. Tomas ställde in ytterligare försök till städdag
då vi numera har maskiner som kan plocka upp både löv och till viss del kvistar.
Hål 11

11:an idag

Bävern ger sig inte
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Ni kommer också se att vi under vintern tagit bort björken till höger om 11:ans green.
Den har slukat mycket vatten under säsongen och torrlagt högra delen av den bakre
delen av greenen. Detta är nu åtgärdat med en snygg kulle där färdigt gräs kommer att
läggas under våren.
Grader arbete

Grading på 5:an

Grading på 9:an

Greenerna har bearbetats så att nytt mtrl har förts in med s.k. grader, ca 10 % av
greenytan har ersatts med ny sand så att gräset ska må bra. Med det får vi fina ytor att
spela på under säsongen. Det här låg tidigare i en långtidsplan för renovering av
greenerna men ingår numera som en del av vårt vårarbete. Detta måste nu göras
regelbundet då vi vältar våra greener på ett helt annat sätt än tidigare.
Säsongsarbetare - äldre

Christer Hegardt

Christer Jansson

Tomas Leijon

Säsongsarbetare – yngre

Kalle Hellström

Jonas Sandin

Fairwayprojektet
En annan fråga som efter att vi sett över våra greener och bunkrar är fairwayprojektets
fortsättning Under hösten las det ut massor av sand på prioriterade spelytor, 150m och
in mot green. Ni som hunnit med att spela några runder har säkert märkt att alla
fairways har vertikalskurits. Då skär man av de långa stråna och liggräset så att
spelytan blir jämnare. Det kommer att ske vid flera tillfällen under sommaren och
betyder mycket för hur våra fairways kommer att upplevas spelmässigt och
utseendemässigt. Ett stort steg i rätt riktning.
Vill bara avslutningsvis önska Sollentunas medlemmar nya som gamla välkomna till en
rekord tidig Golfsäsongen hoppas också att den blir rekord bra.
Claes Nilsson, Bankommitténs ordförande
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Kommittéer – sammansättning
Ban-kommittén

Fastighetskommittén

Idrotts-kommittén

- Dam-sektionen

Claes Nilsson,
ordförande
Mikael Andersson
Roger Lindgren
Eila Sandström
Fredrik Söderström
Tomas Öman
Erik Barkman, ordförande
Stellan Axelsson
Karl-Henry Gidbark
Anders Nyberg
Björn Rossander
Bertil Sköld, ordförande
Roar Hagen
Malin Brolin
Tony Guelli

- Elitsektionen

Niclas Björnsson
Jonas Lekman
Lina Linder
Gustaf Swedén

- Herrsektionen

Rolf Svenléen, ordförande
Ola Lejeby
Mattias Pirmann
Gustaf Swedén

- Juniorsektionen

Mia Holm, ordförande
Ulrika Hellström
Anita Nygren
Lena Westin Rudfeldt
Sofia Sköld

- Seniorsektionen

Bengt Lundgren,
ordförande
Peter Alexandersson
Jesper Günther
Med flera juniorledare
Bertil Sköld, ordförande
Sylvia Aronsson
Ulf Aronsson
Göran Aspenberg
Bo Hellgren
Christer Lindroth
Richard Warholm

Seriespel – damer och herrar
Inför årets seriespel i distriktet har en inflammerad debatt ägt rum kring kostnaden för
starttider för detta seriespel. SGDF, distriktets golfförbund, tog redan hösten 2013
beslutet att införa en deltagaravgift för varje startande i seriespelet. Avgiften sattes till
100 kr per person och speltillfälle och var först frivillig, dvs. varje klubb fick själv avgöra
om den skulle tas ut eller inte. Inför SGDF’s årsmöte i mars 2014 inkom en motion från
ett antal klubbar som ville göra avgiften obligatorisk. Detta blev också årsmötets beslut.
SoGK har sedan flera år tagit ut en avgift från sina seriespelare om 300: - för att täcka
bland annat träningskostnader. Vi har inför 2014 valt att höja denna avgift till 400: - och
låta klubben betala den nu införda tävlingsavgiften vid spel på bortaplan. För klubben
innebär detta en något lägre kostnad för seriespelet 2014 jmf med 2013 samtidigt som
vi hoppas att ingen som är kvalificerad för seriespel skall avstå pga. kostnaden för
detta. Styrelsen och klubben är övertygade om att idrottsutbyte som seriespel främjar
idrotten golf och också gör vår klubb mer intressant vid rekrytering av nya medlemmar.
Bertil Sköld för IK

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995

Sida |9

Skillingetrycket april 2014
Juniorloppis 4 maj
Juniorsektionen arrangerar även i år en enkel ”loppis” med syfte att göra det möjligt för
alla medlemmar att sälja eller skänka juniorutrustning till våra yngre juniorer. Så här går
det till:
1. Lämna in din utrustning som du eller din junior har vuxit ur på vår loppis vid drivingrangen 09:00 – 10:00 söndagen 4 maj. Märk utrustningen med ditt namn och det
pris du vill sälja för. Vi är främst intresserade av juniorklubbor och damklubbor som
helst inte är äldre än 10 år. Givetvis kan du också lämna annan utrustning som
golfskor, bagar eller vagnar.
2. Mellan 10:00 och 12:00 kan alla juniorer som behöver nya klubbor eller annat
komma till rangen och pröva.
3. Klockan 12:00 är loppisen över och du hämtar din osålda utrustning eller intäkten
minus 10 % men minst 10:- som tillfaller juniorsektionen.
Väl mött, Bengt Lundgren & Jesper Günther, för Juniorsektionen

Priser på rangen 2014
En polett
20-kort
Säsongskort obegränsat
Familjerabatt 2:a kortet

20 kr 1 hink ca 22 bollar
300 kr 10 hinkar
2 500 kr Obegränsat antal hinkar för
personligt bruk
1 500 kr

Familjerabatt 3:e kortet
Säsongskort begränsat

1 000 kr
2 000 kr 160 hinkar

Familjerabatt 2:a kortet

1 000 kr

Familjerabatt 3:e kortet

500 kr

Tävlingar i maj & juni







Femslaget – Österåker 17/5
Två Generationer inkl KM – Sollentuna 18/5
Flaggtävling – Sollentuna 25/5
Nationaldax – Sollentuna 6/6
SingleMingle – Sollentuna 13/6
KM Foursome – Sollentuna 14/6
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Skada i gymmet
Är klubbens ”fåfänga medlem” både analfabet och lat?
Återigen är det någon som har skadat golvet i vårt fina gym. Detta kommer att kosta
ett antal tusenlappar av våra medlemsavgifter. Efter att det hade hänt satte vi i
fastighetskommittén upp lappar om att skivstänger endast får användas på de svarta
gummimattorna. Bekymret är att de dyra speglarna inte sitter där gummimattorna är
och att konstruktionen på golvet utanför gummimattorna inte klarar tunga skivstänger.
Eftersom vi har någon medlem som är så fåfäng att han/hon måste se sina muskler
svälla, när han/hon pumpar dessa med en skivstång, och ställer han/hon sig framför
en spegel. Detta trots att det inte finns någon gummimatta där.
Nu är frågan om denna medlem är analfabet och inte kunnat läsa budskapet, eller
bara inte förstått budskapet.
Jag går och tränar några dagar i veckan och brukar då få plocka undan skivstänger
och annat från golvet i hela gymmet. Senast jag var där såg det ut som på bilden
(beklagar den dåliga kvalitén på bilden.). Så denna medlem som inte kan läsa, orkar
inte heller inte att lägga undan felaktigt använda redskap efter sig. Så han/hon måste
helt klart vara lat.
Det är uppenbart att den som gör detta aldrig kommer att bli en bra golfspelare. Är det
en ung junior, så fodras det klart mer disciplin för att komma vidare i denna tuffa sport.
Är det en senior så finns det kanske andra aktiviteter där någon kan städa efter dig.

Fastighetskommittén / Anders Nyberg.

Kjell Wängelin har tilldelats SGF Silverplakett
Kjell Wängelin, SoGK, tilldelades nyligen SGF’s Silverplakett
för sina insatser bl.a. inom Östersund-Frösö GK och JämtlandHärjedalens GDF.
SGF’s villkor för Silverplaketten nedan:
”Silverplaketten tilldelas person som utfört stora arbetsinsatser
för svensk golfsport, i första hand inom distrikt eller klubb”
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Tävlingsverksamhet
Tävlingsprogrammet för 2014 påminner mycket om förra årets program. Några nya
tävlingar har dock tillkommit
 Flaggtävling i maj anordnad av Damsektionen
 Nationaldax på nationaldagen 6 juni
 Helgdax för herrar 22-54 år
Dessutom har Femslaget som vi genomför för andra året blivit bas för en ny Order-ofMerit kallad SoGK Order-of-Merit med extra fint pris för att öka intresset att för en billig
penning spela på fyra grannbanor.
Tävlingskalender finns att hämta på hemsidan under Tävlingar & Seriespel men kan
också fås i receptionen. Tävlingsstatuter för samtliga tävlingar finns på hemsidan.

Bertil Sköld för IK

Premiärsegrare veckotävlingar 2014

Trion som tog hem första Tisdax
i 4-mannascramble
Björn Bohlin, Sigyn Sköld,
Christer Lindroth och Watson
8/4

Mia Holm bäst i första Onsdax
2/4

Åke Fredriksson suverän i första
Torsdax 3/4
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SoGK Order-of Merit

Klubben fick inför 2013 möjlighet att delta i Femslaget, där fem klubbar i
Stockholmsområdet gått samman för att mot låg avgift erbjuda sina medlemmar att
tävla på borta- och hemmaplan. I detta utbyte har klubbarna under 2013 deltagit olika
aktivt. För att öka intresset hos våra medlemmar inför vi 2014 en Order-of-Merit med
ett fint förstapris. Femslagets fem deltävlingar spelas på följande sätt:
Spelform

Poängbogey eller slagspel över 18 hål. Spelform bestäms av
respektive klubb. Fem deltävlingar ingår i SoGK OoM och det
är de fem tävlingarna inom ramen för Femslaget (Arninge,
Sigtuna, Sollentuna, Täby och Österåker).

Deltagare

Aktiv (även ”Begränsat aktiv”) medlem i SoGK. Begränsat
aktiv betalar tävlingsgreenfee på deltagande klubbar inkl
hemmaklubb.

Klasser

En klass

Poängfördelning
OoM

Bästa resultat för SoGK-spelare erhåller poäng enligt följande
skala 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng oavsett klass i
ingående tävling. Vid lika resultat delas poäng lika. Ex: Om
bästa och näst bästa resultat är 36p i PB erhåller dessa
spelare (12+10)/2=11 poäng i OoM. Jmf veckotävlingen för
damer Onsdax.

Priser

Den som erhållit flest poäng i OoM under säsongen får
medfölja på klubbens nästa europaresa som del av
reseledningen förutsatt minst 125 starter av SoGKmedlemmar i Femslagets fem deltävlingar. Om antalet starter
i SoGK OoM understiger 125 erhåller vinnaren presentcheck i
vår golfshop. Presentcheckens storlek bestäms av antalet
starter i de fem tävlingarna.

Bertil Sköld för IK
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Greenfeeutbyte
Följande överenskommelser om greenfeeutbyte är tecknade (15 april). Fler kan
tillkomma.

Mauritzberg Golf Club

250 kr Helgfria vardagar - gäller 18 hål
Samt lör-, sön- & helgdagar efter kl. 16:00

300 kr Helgfria vardagar - gäller 18 hål
400 kr lör- sön & helgdagar - gäller 18 hål
(Junior: 150 kr/200 kr)
(Helgdagar efter 15:00 250 kr/125 kr)

300 kr Helgfria vardagar - gäller 18 hål
(Junior: 150 kr)
400 kr lör-, sön- & helgdagar - gäller 18 hål
(Junior: 200 kr)

300 kr Helgfria vardagar - gäller 18 hål
(Junior: 150 kr)

Vårträning Senior 55+
Vårträning för Senior 55+ (både damer och herrar) kommer även i år att ske på vår
driving range för Niclas/Jonas. Förtur kommer att ges de seniorer som inte deltar i
serielagen (de har egen träning). Är du med i ett serielag anmäl dig ändå. Eventuell
prioritering sker senare. Träningen sker på följande dagar: måndag 5/5, måndag 12/5,
måndag 19/5 och måndag 26/5 mellan 09:00 och 12:00 i entimmes-pass. Max 8
deltagare per pass, varför antalet deltagare är maximerat till 24. Först till kvarn och
prioritering enligt ovan. Anmälan skall ske senast 26/4 2013. Priset är 350: -. Anmälan
till Göran Aspenberg 070-680 38 61 eller goranaspenberg@gmail.com med önskemål
om tidpunkt för träningen.
Göran Aspenberg
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Ny personal i reception & shop

Jesper Berg

Madeleine Holmblad

Erika Lundberg

Här har ni en kille med glimten i
ögat! Uppflyttad från de
Småländska skogarna, närmare
bestämt Växjö. Älskar golf och
har spelat sedan barnsben, har
som lägst varit nere på 1 hcp
men har landat på 3 nu. Sport i
allmänhet är min melodi, fotboll,
hockey eller varför inte tennis!
Nere i Växjö jobbade jag i
Golfbutik under 8 år och älskar
att få serva kunder och göra dem
nöjda! Ser fram emot att få börja
på Sollentuna och alla härliga
dagar tillsammans med er
medlemmar!

Jag är 29 år gammal,
Sollentunabo och medlem i
klubben sedan 1995. De senaste
ca 10 åren har jag spelat golf
som professionell. Åren 20092012 tillbringade jag i USA med
spel på Futures Tour (undertour
till LPGA). Förra året blev jag
mamma för första gången, till en
liten dotter vid namn
Mireya, och har därför valt att ta
lite ledigt från golfen. Men i år så
tänkte jag göra ”comeback”. Jag
hoppas på att kunna varva
arbete i shopen och att vara
mamma, med lite spel på Nordea
Tour.

Hej alla glada golfare!
Mitt namn är Erika Lundberg.
Mellan 2008-2012 spelade jag
collegegolf i USA och
representerade Hawaii.
Idag är jag PGA-spelare och min
huvudtour är Nordea Future.
Självklart är jag med i
Sollentunas damelit där vi spelar
för att försöka ta oss upp till
högsta serien.
Jag önskar er alla en bra
golfsäsong. Svinga lugnt!

Tävlingskalender 2014
APRIL
On
To
Ti
On
To
Ti
On
To
Ti
On
To
Lö
Ti
On

2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
26
29
30

Onsdax – PB
Torsdax – Tee 59/PB
Tisdax – 4-mannascramble
Onsdax – Slag
Torsdax – Tee 59/Slag
Tisdax – PB
Onsdax – PB
Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf
Tisdax – Slag
Onsdax – Slag
Torsdax – Blandade tees
Helgdax – Tee 59/PB
Tisdax – 4-mannascramble
Onsdax – PB

MAJ
Sö
Ti
On
To
Lö
Ti
On
To
Lö
Sö
Ti
On
To
Lö
Sö
Ti
On

4
6
7
8
10
13
14
15
17
18
20
21
22
24
25
27
28

Helgdax – Tee 59/Slag
Tisdax – Roland Cup
Onsdax – Vårträffen/Irish Rumble
Torsdax – Tee 59/Slag
Helgdax – Tee 59/PB
Tisdax – Fyrboll/Bäst
Onsdax – PB
Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf
Femslaget – Österåker
Två Generationer
Tisdax – 3-mannascramble
Onsdax – Slag
Torsdax – Tee 59/PB
Helgdax – Tee 59/PB
Flaggtävling
Tisdax – Slag
Onsdax – Tee 43/Slag
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Årsredovisning för verksamhetsåret 2013
Ordförande har ordet
Fortsatt utveckling
Säsongen 2013 har genomförts med en reducerad personalorganisation och utökade
insatser från flera styrelsemedlemmar.
Styrelsen utsåg mig som tillförordnad klubbchef i syfte att vara firmatecknare och
involverad i viktigare ansvars- och beslutsfrågor i den dagliga driften. Vår kanslichef,
Caroline Holmblad, fick en tillfälligt utökad befattning som inneburit att hon delegerats
ansvar i dagliga driftsfrågor. Roger Lindgren har som vice ordförande i styrelsen följt
upp mitt arbete som tillförordnad klubbchef och hur organisationen arbetat med budget
och verksamhetsplanen. Gunilla Andersson och Bertil Sköld har deltagit i
verksamhetens veckomöten, dels för att underlätta kommunikationen med styrelsen,
dels för att facilitera genomförandet av dagliga beslut under säsongen. Styrelsen har
därmed under säsongen fått en djupare insyn i den dagliga driften av klubben vilket
varit betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen.
Det organisationsprojekt som startades 2012 med inriktning på organisation,
anläggning och klubbverksamhet kommer avslutas under 2014. Projektet har hittills lett
till att vi infört




begreppet Sollentunanivå vad avser ordning och reda i ekonomi, administration och
affärskultur
ökad samordning av klubbens planer och resurser för bana och fastigheter
förbättrade förutsättningar för kvalificerad golfträning

Min uppfattning är att Sollentuna GK har en tydlig potential att vara en attraktiv
golfklubb i norra Stor-Stockholm.

Idrotten
Klubbens idrottsverksamhet är fortsatt stabil. Vi är en tongivande golfklubb i
Stockholmsdistriktet med framgångar på alla nivåer. Från Junior till de äldsta senior
bland herrar och damer. Vi har många fina individuella prestationer men återigen vill
jag omnämna Jens Fahrbring som spelat till sig en kategori på Europatouren. Vi kan
förvänta oss att se Jens spela 5-10 tävlingar på Europa touren 2014.

Medlemmar
Klubbens medelemsantal har ökat under 2013, efter de avhopp som registrerats under
första kvartalet 2013, och vi kan konstatera att 2011 års höstmötesbeslut om ändrade
regler för lån och inträdesavgifter var rätt åtgärd. Rekryteringen har fungerat, även om
det är fortsatt tufft på golfmarknaden och vårt medlemsantal per 31/12 2013 är
marginellt lägre än 31/12 2012 .
Antalet medlemmar (alla kategorier) som slutar har minskar från 257 (beräknat dec
2012) till ungefär 150 (beräknat dec 2013). Trenderna är tydligt positiva men det är
fortsatt viktigt att vi fortsätter att genomföra rätt åtgärder avseende medlemskapet i
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klubben. Siktet är inställt på att vi åter ska ha en medlemskö med kötid för medlemskap
på 1-3 år.
För att nå våra mål och förstärka trenden av en sjunkande medlemsomsättning så
måste klubben fortsätta med vår tydliga satsning på banans och anläggningens kvalité.
Medlemmarnas tillgänglighet till banan är också en fråga som jag tror kommer att
hamna ännu mer i fokus de närmaste åren.

Ekonomi
Medlemsbeslutet om att vi alla ska ha samma lån är nu genomfört så långt vi har
kunnat. Undantagsregler finns för passiva och medlemmar mellan 22-27 år. Därtill har
ett antal medlemmar inte lämnat in sina gamla reverser för tiden före omläggningen.
Detta innebär att vi har ytterligare ca 180 medlemmar att reglera medlemslån med. Till
detta kommer 33 medlemmar som begärt utträde och väntar på återbetalning av lån till
ett värde av 660 kkr.
Fallande medlemsantal och en icke acceptabel administrativ oordning har under de två
senaste åren bidragit till negativa ekonomiska resultat. Som jag ser det har våra
långsiktiga investeringar i bana och anläggning, förändringar av villkoren för
medlemskap samt ett antal administrativa åtgärder nu börjat ge avsedda effekter. Vi
redovisar för 2013 ett överskott med 110 TSEK, en resultatförbättring med 604 TSEK
(!) jämfört med 2012. Mer detaljerad information om detta finns i förvaltningsberättelsen
och årsbokslutet nedan.
Vår klubb ska vara en ekonomiskt stabil och attraktiv förening, finansierad via
medlemslån där den ekonomiska risken för våra medlemmar ska vara lägre än med ett
traditionellt aktiesystem där den enskilde själv måste sälja sin andel vid utträde.

Fastigheter och bana
Organisationsprojektet som styrelsen driver har resulterat att ban- och
fastighetskommittén 2013 beslutade att samplanera insatser och utnyttjandet av
klubbens personalresurser vilket resulterat i en ökad effektivitet. Vi kan därmed också
öka takten på underhållet och minska risken för plötsliga och oväntade investeringsoch reparationsbehov.
Bankommittén fortsätter också sin kontinuerliga planeringsprocess i form av långsiktig
och kortsiktiga åtgärder på vår bana. Med början 2013 inleddes det mångåriga
projektet att höja kvalitén på våra fairways och tees med kraftigt ökad dressning med
sand. Vi vidareutvecklar också tee 43 som vi anser kommer vara ett viktigt komplement
på vår bana. Till detta kommer en rad andra åtgärder exempelvis kring tees,
transportvägar och fortsatt gallring av träd.
Säkerhetsfrågorna blir allt mer i fokus. Även om utbyggnad av Stäketvägen inte är ett
hot mot vår nuvarande bansträckning så tvingas vi genomföra säkerhetsåtgärder vid
hål 7. Även ökad säkerhet kring range är nödvändig. Säkerhetsfrågorna kommer att
belasta vårt framtida investeringsutrymme men rätt tänkt kan dessa åtgärder vävas in i
vår övergripande kvalitetstänk.
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Anläggningen och kommersiella verksamheter
Det är mycket glädjande att se att verksamheten nu visar på ett ökande överskott.
Detta är en nödvändighet för oss i vårt arbete att återställa och stärka klubbens kapital.
Vi behöver också ett positivt kassaflöde för att kunna genomföra nödvändiga
investeringar samt vårt låneåtagande mot våra medlemmar.
Framför oss ligger flera spännande projekt. I skrivande stund har vi dragit igång
utvecklingsprojektet av range och övningsområde. Först på agendan står att förbereda
byggandet av ett kombinerat väderskydd och golfstudio. Förutom fler platser under tak
får våra tränare mycket bättre förutsättningar för att erbjuda kvalificerad träning och
hjälpa till med klubbutprovning. Förutom ökad kvalitet för oss medlemmar ger det oss
möjlighet att öka de externa intäkterna till klubben.
På en övergripande nivå behöver vi också vidareutveckla våra kommersiella
verksamheter för att bättre stödja klubbens idrottsliga och ekonomiska mål. Som ett led
i detta genomförs bland annat följande:



Klubben kommer ha två anställda tränare under 2014, Niclas och Jonas.
Personal i reception & shop kommer att ha en ännu tydligare golfprofil. Detta ska
stödja vår ambition att öka försäljningen av varor i shop och av tränartimmar.

Klubbens kommersiella verksamhet, både gällande tjänster och produkter, kommer att
analyseras ytterligare i perspektiven lönsamhet, kapacitetsutnyttjande och framtida
behov. Vi måste våga gasa i de delar där vi tror på tillväxt och bromsa eller avveckla
det som inte tydligt fungerar. Vår utveckling måste alltid harmonisera med vad dagens
golfare efterfrågar.
Bo Cederberg
För Styrelsen Sollentuna Golfklubb
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Förvaltningsberättelse
Sollentuna Golfklubb bildades 1967 och är en medlemsstyrd ideell förening som bedriver
verksamhet med inriktningen att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel i enlighet
med golfklubbens stadgar.
Golfklubben driver sedan 1972 en 18 håls golfbana i Sollentuna kommun norr om Stockholm.
Golfanläggningen inkluderar förutom golfbanan ekonomi- och servicebyggnader om ca 1 000
kvm, exklusive maskinhallen i ladan.
En stor del av klubbens verksamhet bedrivs i ett helägt dotterbolag, Skillingegården AB, vilket
tillsammans med klubben bildar en koncern. Den sammantagna verksamheten benämns
Klubben.
Under året har styrelsen genomfört 11 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar – flerårsöversikt
Antal
2014 2013
medlemmar budget

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seniorer, full
spelrätt

950

945 1 009

936

956

1004

984

914

830

874

Seniorer,
begränsad
spelrätt
Seniorer,
övriga

150

144

98

136

192

207

216

289

326

334

35

32

40

42

38

55

45

37

39

38

Juniorer

260

232

219

290

283

257

244

262

215

213

Summa
aktiva
Medlemmar
utan spelrätt
Summa
medlemmar

1 395 1 353 1 366 1 404 1 469 1 523 1 489 1 502 1 410 1 459
200

185

198

248

296

286

293

242

214

231

1 595 1 538 1 564 1 652 1 765 1 809 1 782 1 744 1 624 1 690

Samtliga medlemsvärden per den 31/12 varje år.

I kategorin seniormedlem, övriga inkluderas även företag, styrelse och anställda,
hedersledamöter och kallade medlemmar. I kategorin seniormedlem, begränsad spelrätt finns
för åren 2005 och 2006 även kategorin pensionärsmedlem. Och efter höstmötet 2013 har
kategorin begränsat aktiv införts (10 st).
Antalet köande seniorer är per 31/12 24 (90) och juniorer 183 (150). I likhet med de senaste 6
åren har alla i seniorkön erbjudits medlemskap och hälften av juniorerna. Klubben har på detta
vis redan i november tillfrågat alla i kön om de önskar träda in som medlemmar. Inför 2014 har
klubben ännu inte det antal medlemmar som styrelsen budgeterat för. Per den 31/12 2013
saknas bara 5 senior-medlemmar med full spelrätt men vi vet att ytterligare avhopp kommer i
form av obetalda avgifter.

Under 2013 har antalet seniormedlemmar som lämnar klubben minskat med 44 % till 144 st
(257 f.år.). Samtidigt har antalet nya seniormedlemmar minskat med 47 % till 100 st (189 f.år.).
Det är ingen kötid för närvarande för senior eller juniorer som uppfyller inträdeskriterierna.
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Personal
Klubben har under året haft 9 (10) anställda under året, omräknat till heltidstjänster och
inkluderande säsongsanställda på banan och i kansli/receptionen. Merparten av personalen är
anställda i dotterbolaget Skillingegården AB.
Klubben har under säsongen haft fyra(4) helårsanställda på banan och kansliet bemannas med
en kanslist och en, tränare/sportchef. Funktionen som Klubbchef har varit vakant sedan mars
månad. Reception/shop bemannas med säsongspersonal. Under årets sista kvartal
genomfördes förändringar inför 2014 som innebär att vi kommer ha 3 helårsanställda på banan
2 tränare samt 2 administratörer på kansliet varav en kommer vara chef och ansvarig för den
dagliga driften.

Idrottsverksamheten
Elitlaget herrar, som 2013 spelade för femtonde året i Elitserien, slutade som året innan på
sjunde plats och var 25 slag från vinst, när Elitserien Herrar avgjordes på Barsebäck i juli 2013.
Damernas Elitlag tog en sjätteplats i Division 1 på Österåker.
Jens Fahrbring, vår högst rankade spelare, slutade 27:a på Challenge Tour med en vinst i
Norge som bästa resultat. Hans placering gjorde dock att han var en bit från full licens på
Europatouren (ET). Kvalet till ET under hösten började bra men tyvärr gick inte Jens hela vägen
fram. Jens var dock vid årets utgång rankad som nummer 28 bland herrar i Sverige och han
hann före årets slut spela några tävlingar på ET.
Team Sollentuna, vår elitjuniorsatsning med 14 spelare under 2013, hade under året mer än
100 starter i tävlingar utanför SoGK. En förstaplats i Skandia Regional Tour av Jonty Marshall
och ett tjugotal topp 10-placeringar blev resultatet 2013. Deltagarna i denna satsning
reducerade i snitt sitt handicap med 34 %. Bra jobbat!
I tabellen nedan finns klubbens kvalitet sammanställd vad gäller SGF ranking.

Klubben hade vid årets slut elva spelare med plushandicap, en dam och tio herrar/pojkar. På
juniorsidan fanns 33 (en högre siffra än 2012) medlemmar med lägre handicap än 10,0 varav 3
flickor.

Idrottskommittén fortsatte under 2013 att tillfredsställa tävlingsintresset men samtidigt behålla
tillgängligheten för övriga medlemmar. Antalet tävlingsstarter för våra medlemmar var 2 460.
Totalt 14 klubbmästerskap genomfördes med något högre deltagande än under 2012, vilket
säkert berodde på att fler KM placerats på lördagar/söndagar.
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Seriespelet på bredden fortsatte under 2013 i samma omfattning som föregående år. Drygt 120
medlemmar var uttagna till de tjugo lag i Damer22 -> Herrar75. I slagspelet Herrar 55 och
Herrar 75 har klubben fortsatt representation i högsta divisionen medan Herrar 65 inför 2014
spelar i Division 2. I matchspelet lyckades förstalagen i D60 och H35 kvalificera sig för Division
1 inför denna säsong. Det kommer att bli intressant att följa just dessa lite extra under
säsongen.
Klubbens snitthandicap minskade något men eftersom vi fortsatt har stora medlemsrörelser är
det vanskligt att förstå anledningen till detta. Kan vara ett kvalitetslyft men kan också vara så att
äldre medlemmar ersätts med yngre med lägre handicap.

Golfanläggningen
Banan
Banan fick en besvärlig start efter att vintern gått hårt åt våra gräsytor med snömögel och
isbränna till följd. Men med solen kom också bana igång och till midsommar var banan mycket
bra. Vi ökade samverkan mellan Bankommitten och Fastighetskommittén under parollen
”Anläggningen” vilket bidragit i besparingar i arbeten på våra fastigheter under året. På banan
startade fairway-projektet som efter fem år skall få våra fairways i bättre kondition under en
längre tid under golf-säsongen, 1 000 ton sand har lagts ut under hösten. En ny bansträckning
testades under året, tee 43, med ett positivt utfall. Tee 43 kommer med ett par justeringar på
sikt få en officiellt slope och permanentas med successiv förbättring av samtliga tee.

Fastigheter
Från en intensiv period av utveckling av våra fastigheter är vi inne i en fas där förvaltning av
våra byggnader dominerar. Underhållet har bitvis varit eftersatt på grund av att för lite resurser
och en period av vikande medlemsantal och totalekonomi. Med start 2013 har vi inlett ett mer
systematiskt upprustningsarbete som sträcker sig över cirka två år.
Inledningsvis har vi koncentrerat oss på den yttre miljön i form av ommålning av fasader och
plåttak på såväl Klubbhus som Gym och- omklädningsbyggnaden. Maskinhallen (Ladan) har fått
delvis ny fasad i samband med en nödvändig tilläggsisolering av verkstads- och
personallokalerna.
Under vinterperioden har vi i Klubbhuset vidtagit en del energibesparande åtgärder som
isolering av kattvindarna, nya radiatorer och separat mätning av elförbrukningen för
verksamhetsområdena Golf och Restaurang. Entré och ytterdörr har och i entrén finns nu ”Hall
of Fame”. Ett Galleri av framgångsrika Sollentuna golfare och funktionärer.
I ”Gymhuset” har damernas omklädningsdel renoverats med nya golv, ommålning och nya
möbler. Våra bagförråd får nya dörrar till nästa säsong samt ny tystare kompressor till vår klubboch vagnstvätt.
Kommande insatser 2014 är fortsatt ommålning av plåttak och tränarbåset samt översyn av
Torpets tak och fasader.
I samverkan med Bankommittén prövas möjligheterna och konsekvenserna till ett nytt
klimatskydd för rangen och en golfstudio.
Det som också skett men inte syns mer än i ekonomiska termer är en översyn och förtydligande
av ansvar i alla våra olika entreprenörsavtal som berör skötseln av våra fastigheter.
Idag samverkar Fastighets och Bankommittén vad gäller personal från maskinhallen som
verkställer de flesta åtgärderna och i större utsträckning sköter tillsyn och driften av hela vår
anläggning. Vilket visar sig vara både effektivt och ger besparingar.
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EKONOMI
Resultaträkning
Årets resultat 110 tkr (-494 tkr) är väsentligt förbättring med 604 tkr jämfört med 2012.
Resultatet jämfört med 2012.
Intäktsidan har förbättrats med 162 tkr och kostnadssidan har sjunkit med 313 tkr
Våra intäkter från medlemmarna har ökat tack vare ett högre medlemsantal under året. När det
gäller kommittéintäkter och kostnader så har nettot förbättrats med 40 kkr till en nettokostnad på
218 tkr.
Personalkostnaderna är en stor post i vår verksamhet. I och med den vakanta tjänsten som
klubbchef har klubben sänkt den totala personalkostnaden med 795 kkr. I koncernen har den
total personal-kostnaden sjunkit med 301 kkr. Skillnaden beror på vår satsning inför 2014 med
två tränare och ett utökat antal timmar för säsongspersonalen under 2013.
Inför 2014 behöver arbetet med att se över våra viktigaste leverantörsavtal fortsätta med
målsättningen att effektivisera och genomföra besparingar.

Balansräkning – investeringar och finansiering
Investeringar har genomförts med 142 kkr, varav 50 kkr i markanläggningar och 92 kkr i
maskiner och inventarier.
Klubben finansieras genom en kombination av eget kapital 4,06 mkr (3,9 mkr), banklån 6,7 mkr
(6,7 mkr) och räntefria lån från medlemmar 14,8 mkr (16,6 mkr). Av medlemslånestocken på
14,8 mkr ska 4,4 mkr (ca 1 mkr) återbetalas till medlemmar som lämnat klubben och till
medlemmar med 20 tkr-lån. Under året har lånen omförhandlats och checkräkningskrediten har
sänkts. Dessa åtgärder innebär besparingar på våra finansiella kostnader med 139 kkr 2013
och ytterligare besparingar 2014.
Klubbens soliditet är i stort sett densamma 15 % (13 %).
Medlemsrekrytering är en fortsatt prioritering och att förstärka det ekonomiska överskottet i
2014 års budget och verksamhetsplan.

Beslutade avgifter från och med 2014 (kr)

Medlemmar

Medlemsavgift

Spelrättsavgift,
inkl. 6 % moms

Total
avgift

Senior, full spelrätt

1 000 (1 000)

5 000 (4 800)

6 000

Senior, begränsad
spelrätt

1 000 (1 000)

3 100 (3 700)

4 100

Junior, 13-21 år

1 000 (1000)

2 000 (2 000)

3 000

Junior 9-12 år

500 (1000)

1 000 (1 000)

1 500

Vilande senior

500 (1 000)

-

500

Vilande junior

100 (500)

-

100

(föregående år inom parentes)
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Klubbens ekonomi - flerårsöversikt

2013
Nettoomsättning
Medlems- och
spelrättsavgifter

2012 2011

13 357 13 195 13 559

2010

2009

2008

2007

13 787

10 837

10 353

10 579

6 926

6 605

6 418

6 581

5 993

5 482

5 295

110

– 494

-563 *

407 *

11

242

190

Eget kapital

4 057

3 943

4 441

5 004

4 597

4 586

4 344

Soliditet, 1)

15 %

13 %

16 %

17 %

16 %

19 %

19 %

142

3 599

1 104

3 444

1 015

1 406

1 772

Årets resultat

Årets
investeringar

1) Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
* varav +0,3 mkr år 2010 och -0,3 mkr år 2011 är engångsposter
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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ÅRSREDOVISNING 2013

RESULTATRÄKNINGAR

Koncernen

(kkr)

2013

Moderföreningen
2012

2013

2012

not
Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning

13 357

13 195

4 538

5 268

-1 221
-334
-744
-4 697
-1 616
-1 043
-1 831
-1 406

-1 465
-319
-699
-4 998
-1 386
-867
-1 756
-1 715

-

-

Summa verksamhetskostnader

-12 892

Resultat före finansiella poster

Verksamhetskostnader
Kostnader för sålda varor o tjänster
Förbunds- & distriktskostnader
Idrottsverksamheten
Personalkostnader
Driftskostnader för banan
Driftskostnader för fastigheter
Övriga externa kostnader
Avskrivningar enligt plan

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Avgår: Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets skatt
ÅRETS RESULTAT

1

2

3

-334
-744
-800
-131
-661
-871
-823

-319
-699
-1 595
-740
-794
-809

-13 205

-4 364

-4 956

465

-10

174

98

16
-371

-484

7
-361

62
-456

110

-494

-180

-296

0

0

0

0

110

-494

-180

-296
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BALANSRÄKNINGAR
(kkr)
Koncernen
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark
Markanläggningar
Byggnader
Maskiner & inventarier

Not

4
5
6

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Fordringar dotterbolag

7

Summa finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Långfristig fordran
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar dotterbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

8 209
3 328
9 432
2 802

8 209
3 710
9 981
3 140

8 209
54
9 432
1 797

8 209
75
9 981
2 010

23 771

25 040

19 492

20 275

-

465
101

0
0

-

2 000
150
2 150

244

20

20

0

0
3 104
121
59
4 588
7 892

7 301
586
226
1 235
9 914

652
304
4 637
5 837

7 206
0
105
43
1 063
8 437

33 685

30 877

27 929

30 317

3 947
110
4 057

4 441
-494
3 947

3 803
-180
3 623

4 099
-296
3 803

8

6 244

6 487

6 244

6 487

8
10

262
14 752
137

282
16 598
131

262
14 752
137

282
16 598
66

11

1 678
727
17 556

2 885
547
20 443

1 678
2 578
655
20 062

2 639
442
20 027

27 857

30 877

29 929

30 317

13 500

13 500

13 500

13 500

9

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång
Långfristig skuld
Inteckningslån
Kortfristiga skulder
Inteckningslån, kortfristig del
Lån från medlemmar
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader &
förutbetalda intäkter
Skuld dotterbolag
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

2013-12-31

Moderföreningen

-

STÄLLDA PANTER

Fastighetsinteckningar
ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

En kapitaltäckningsgaranti har
utfärdats för dotterbolaget
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som har tillämpats överensstämmer med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Några förändringar i jämförelse med föregående
års räkenskaper har inte skett.
Följande detaljprinciper har tillämpats:
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan.
Fordringar

-

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planenliga
avskrivningar som är baserade på en bedömning av tillgångarnas livslängd enligt följande:
Byggnader

2,5%, motsvarar 40 år

Byggnadsinventarier mm

6,67%, motsvarar 15 år

Övriga maskiner och inventarier

12,5 %, motsvarar 8 år

Golfbaneanläggning på ofri grund

6,67 %, motsvarar 15 år

Bevattningsanläggning

6,67 %, motsvarar 15 år

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.
Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består huvudsakligen av medlemsavgifter, spelrättsavgifter, greenfee,
intäkter från range, lektioner samt försäljning i shop (se vidare not 1 nedan).
Medlemsavgifter och spelrättsavgifter betalas i förskott. Periodisering av avgifterna sker på så sätt
att den del av avgiften som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Greenfee redovisas
som intäkt i samband med att avgiften erläggs. Inkomster från range och lektioner redovisas som intäkt
i samband med att betalning erläggs. Intäkter från försäljning i shop redovisas när de ekonomiska
fördelarna samt riskerna övergått på köparen. Detta sker normalt i samband med leverans.
Skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och i förekommande fall uppskjuten skatt.
För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen.
För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida
överskott. Någon skattekostnad redovisas inte eftersom underskottsavdrag utnyttjas i dotterbolaget.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar dotterföretag där moderföreningen innehar mer än hälften av rösterna
för samtliga aktier eller genom avtal på annat sätt förfogar över mer än hälfterna av rösterna för samtliga aktier.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, innebärande att bokfört värde på aktier
i dotterföretag har eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstidpunkten. I koncernens egna
kapital ingår endast vinster eller förluster som intjänats/uppkommit efter förvärvet.
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Not 1 Nettoomsättning
(kkr)
Medlemsavgifter
Spelrättsavgifter
Greenfee
Företagsgolf
Hyresersättningar
Kommittéintäkter
Interna hyror & tjänster
Avgår: Koncerneliminering
Inträdesavgifter
Shop, range och lektioner
Bokförd vinst sålda maskiner mm
Övriga intäkter
Summa nettoomsättning

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN

2013

2012

2013

1 540
5 386
1 850
893
236
526
2 304
-2 304
0
2 175
0
751
13 357

1 568
5 037
1 814
1 179
245
441
2 655
-2 655
0
2 735
0
176
13 195

2012

1 540
0
0
0
112
526
2 305
0
0
0
0
55
4 538

1 709
0
0
0
132
576
2 319
0
324
0
0
208
5 268

Not 2 Personalkostnader
Medeltalet anställda, löner, andra ersättning och sociala kostnader uppgår till följande:
KONCERNEN
2013

Antal tillsvidareanställda
Antal säsongsanställda
Löner, tillsvidareanställda (kkr)

MODERFÖRENINGEN
2012

2013

2012

6,0

7,0

1,0

2,0

3,0
2 409

3,0
2 842

0
516

0
1 056

Löner säsongsanställda (kkr)

1 075

757

0

0

Sociala kostnader (kkr)
Pensionskostnader mm (kkr)

1 000
103

1 061
174

184
21

371
124

Not 3 Övriga externa kostnader
(kkr)
KONCERNEN
2013

Revisionsarvoden ingår med

MODERFÖRENINGEN
2012

103

Not 4 Markanläggningar
(kkr)

2013

76

KONCERNEN

2012

26

21

MODERFÖRENINGEN

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

11 079
50

10 522
557

2 418
0

2 330
88

Utgående anskaffningsvärde

11 129

11 079

2 418

2 418

Ingående ack. avskrivningar enl. plan
Årets avskrivning enl. plan

-7 369
-432

-6 842
-527

-2 343
-21

-2 332
-11

Utgående ack. avskrivningar enl. plan

-7 801

-7 369

-2 364

-2 343

Utgående planenligt restvärde

3 328

3 710

54

75
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Not 5 Byggnader
(kkr)

KO NCERNEN & MO DERFÖ RENINGEN

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde

16 559
0
16 559

13 657
2 902
16 559

Ingående ack. avskrivningar enl. plan
Årets avskrivning enl. plan
Utgående ack. avskrivningar enl. plan

-6 578
-549
-7 127

-6 037
-541
-6 578

Utgående planenligt restvärde

9 432

9 981

Not 6 Maskiner & inventarier
(kkr)

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Avgår: Sålda maskiner mm
Utgående anskaffningsvärde

11 348
92
0
11 440

11 212
136
0
11 348

6 761
40
0
6 801

6 713
48
0
6 761

Ingående ack. avskrivningar enl. plan
Årets avskrivning enl. plan
Avgår: Ack avskr sålda maskiner mm

-8 212
-426
0

-7 563
-649
0

-4 751
-253
0

-4 495
-256
0

Utgående ack. avskrivningar enl. plan

-8 638

-8 212

-5 004

-4 751

2 802

3 136

1 797

2 010

Utgående planenligt restvärde

2013

2012

Not 7 Andelar i dotterbolag
Innehavet avser 2 000 aktier i helägda dotterbolaget Skillingegården AB, org.nr 556559-2739, med
säte i Sollentuna. Aktiernas bokförda värde är 2 mkr (f.å. 2 mkr).
Eget kapital: 2 434 kkr samt årets resultat: 290 kkr.
Not 8 Inteckningslån
(kkr)

MODERFÖRENINGEN
2013-12-31

2012-12-31

262

263

Lån B - Fastighetsförvärv
Lånet löper på 40 år med f.n.6 % ränta.

6 244

6 506

Summa inteckningslån

6 506

6 769

Lån A - Bevattningslån
Lånet amorteras under en 10-årsperiod och löper med f.n. 7 % ränta.

Not 9 Checkräkningskredit
(kkr)

KO NCERNEN & MO DERFÖ RENINGEN

2013-12-31

2012-12-31

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit
Banktillgodohavande

1 000
-355
1 063

3 000
0
4 586

Tillgänglig likviditet

1 708

7 586
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Not 10 Lån från medlemmar
(kkr)

MODERFÖRENINGEN

Medlemslån vid räkenskapsårets början
Under året återbetalda medlemslån
Under året inbetalda medlemslån
Summa medlemslån vid årets slut

2013

2012

16 598
-4 056
2 210
14 752

13 650
-2 064
5 012
16 598

Under perioden 2004-2011 tecknade endast nytillkomna medlemmar lån. Från och med år 2012 ska alla
medlemmar fyllda 24 år teckna lån. Lånet löper utan ränta och återbetalas inom 1 år om medlemmen slutar.

Not 11 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
(kkr)
KONCERNEN
Förutbetalda spelrätts- och
medlemsavgifter
Diverse periodiserade kostnader
S:a uppl. kostnader & förutb. intäkter

MODERFÖRENINGEN

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

6 995
293
7 288

2 436
449
2 885

1 535
143
1 678

2 436
203
2 639

Sollentuna den

2014

Bo Cederberg
Ordförande

Gunilla Andersson

Bertil Sköld

Roger Lindgren

Claes Nilsson

Ingrid Rolfsson

Jan Andersson

Ingemar Swedén

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Jörgen Lövgren
Auktoriserad revisor

2014

Peter Hellström
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Styrelsens förslag till stadgeändringar 2014-04-24
GRÅ = tidigare text

GULT = Ny text

STADGAR FÖR SOLLENTUNA GOLFKLUBB Stiftad 1967.
Stadgarna fastställda av årsmöte 1984-08-15.
Stadgarna ändrade 1988-02-01, 1990-12-06, 1991-12-10, 1995-12-14, 1998-12-09, 2001-1129, 2002-08-21, 2003-11-25 och 2014-04-24.
9 § Upplösning av klubben
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt
golffrämjande ändamål.
Härvid skall dock först beaktas de förpliktelser klubben har i arrendekontrakt med Sollentuna
kommun. TAS BORT HELT (Inget arrendekontrakt kvarstår)
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur Sollentuna Golfklubb skall skriftligen anmäla detta till styrelsen eller
den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom och anses därmed omedelbart ha
lämnat klubben. (Gulmarkerat är tillägg till tidigare text)
ALLMÄNNA MÖTEN OCH EXTRA ALLMÄNT MÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före det allmänna mötet
tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före det allmänna mötet
tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel el dyl.) eller e-post, om sådan är anmäld, och
anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. (Gulmarkerat
ersätter tidigare text.)
18 § Beslutförhet
Det allmänna mötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande
på mötet.
Det allmänna mötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt
upprättad röstlängd, är närvarande på mötet. (Gulmarkerat ersätter tidigare text.)
22 § Extra allmänt möte
Om rösträtt och om beslutförhet på extra allmänt möte gäller vad som sägs i 17, 18 och 19 §§.
(19 § beskriver hur beslut fattas och hur omröstning går till) (Gulmarkerat är ett tillägg till
tidigare text.)
STYRELSE
25 § Sammansättning
Styrelse får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han Ledamoten får utses till befattning inom
styrelsen. (Gulmarkerat ersätter tidigare text.)
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