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1. Kallelse till Ängsö GK Årsmöte 
 
Härmed kallas medlemmar i Ängsö Golfklubb till årsmöte. 
Plats: Irsta Bygdegård. 
Datum och tid: torsdag den 9 mars 2023 klockan 18.00. 
 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Ängsö GK:s hemsida fr.o.m. 3 mars 2023.  
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 

 3. Fastställande av föredragningslista. 
 

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 
justera mötesprotokollet.  
  

 6. a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 

     b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 
 

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret. 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. 
underskott i enlighet med balansräkningen. 
 

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 
 

10. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, 
verksamhetsplan samt budget för det innevarande verksamhets- och 
räkenskapsåret.  
 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 

12. Fastställande av spelrättsbestämmelser samt fastställande av antalet spelrätter 
 

13. Ändring av stadgar för Ängsö Golfklubb 
 

14. Övriga frågor (information och diskussion) 
 

15. Mötets avslutande 
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ÅRSBERÄTTELSE 2022 

 
 

 

 
Foto: Bengt Kring 
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ORGANISATIONEN UNDER ÅR 2022 
 

Valda funktionärer 
STYRELSE    REVISORER 
Ordförande Björn Axelsson   Lena Wiberg 
Vice Ordf. Joakim Grenblad  Curt Nilsson 
Kassör Ove Pettersson   Karl Spånberg, suppl. 
Ledamot Kenneth Toftebrant  
Ledamot Maria Persson   VALBEREDNING 
Ledamot Sven Berg   Kenneth Åsberg 
Ledamot Maria Kolli   Kenneth Palm 
     
 

DAMKOMMITTÉ KLUBBHUSKOMMITTÉ JUNIORKOMMITTÉ 

Camilla Toftebrant (ordf.) 
Anna Sandgren 
Kristina Skärås 
  
 

Bertil Thunblom (ordf.) 
Kjell-Ove Anegrund 
Kjell Thörnqvist 
Calle Högwall 
Roger Karlsson 
Bengt Eriksson 
Hans Fredriksson 
Ove Petterson 

Anders Hamrin (ordf.) 
Per Jansson 
Fatah Guedra 
Cecilia Högdahl 
Ronnie Piispanen 
Veronica Grundqvist Hamrin 
Roger Englund 

   

OLDBOYSKOMMITTÉ TÄVLINGSKOMMITTÉ ELITKOMMITTÉ 

Kenneth Åsberg (ordf.) 
Torsten Andersson 
Svante Malmgren 
Leif-Åke Isaksson 
Claes Nordström 
Torbjörn Ranlund 
 

Gert Sjörén (Ordf.) 
Ritva Sjörén 
Gun Axelsson 
Markku Andersson 
Lars Nehrer 
 

Christer Jakobsson (Herrelit) 
Johan Magnusson (Herrelit) 
 
 
 

BANKOMMITTÉ 

Johan Magnusson 
Christer Jakobsson 

 
Befattningshavare i klubben och driftsbolaget: 

 

  

KLUBBCHEF 
Lars Gustavsson 
 
RECEPTION 
Cornelia Andrassy (säsong) 
Amanda Hamrin (säsong) 
 

 HEAD GREENKEEPER 
Johan Scott 
 
BANPERSONAL 
Joakim Danielsson 
Magnus Berglund 
Säsongspersonal 
 

RESTAURANG 
Ängsö Golfrestaurang 
Johan Lindvall 

LOKALVÅRD 
Veteranpoolen 
 

GOLFSHOP/PRO 
Fatah Guedra 
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MEDLEMMAR 
 

Den 1 september 2022 avlästes följande medlemssiffror för Ängsö GK 
 

 
 
Juniorer = Fullvärdig junior upp t.o.m. 21 år.   
Seniorer = Fullvärdig Senior 22 år och äldre 
Övriga = Småbarnsförälder, Vardagsmedlemmar, Årsmedlemmar, Non Resident,  
              GKplus-klippet, Studerande, Anställda, Arrendatorer samt Träningsmedlemmar. 
 
 

EKONOMI   
 
Huvudsaklig verksamhet för golfklubben är medlems-, tävlings-, samt ungdomsverksamhet.  
Därtill kommer uthyrning av ägda fastigheter samt anställning av pro. 
All övrig verksamhet ligger under driftbolaget. 
 
Intäkterna har under året har i både golfklubben och driftbolaget ökat i förhållande till budget, till 
största del på grund av ökade medlemsintäkter. De ökade kostnaderna beror till stor del på det 
allmänt höjda kostnadsläget under året. Detta påverkar såväl underhålls- som inköpskostnader. 
 
Arbetet med nya övningsområdet har så gott som färdigställts under 2022, endast vissa 
bunkerarbeten återstår.  
 
På grund av nya debiteringsrutiner påverkades likviditeten under slutet av året, detta beroende på 
att ingen debitering förföll till betalning innan årsskiftet. 
 
Resultaten i både klubben och driftbolaget visar på ett överskott. 

 
STYRELSEN 
 

Klubbens vårårsmöte genomfördes torsdagen den 10 mars 2022. Sven-Erik Henriksson ledde 
mötet och 49 röstberättigade medlemmar var närvarande. 
Bolagsstämma i driftsbolaget genomfördes samma dag som klubbens vårårsmöte den 101 
mars 2022.  
5 klubbmedlemmar, av fem valda på klubbens årsmöte, företrädde golfklubben på 
bolagsstämman. Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt 
balansera resultatet i ny räkning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

Kategori . . .

År: -22 -21 . -22 -21 . -22 -21 .

Damer: 16 st. 11 st. ▲+5 st.      238 st. 222 st. ▲+16 st.        42 st. 48 st.  ▼-6 st.         

Herrar: 91 st. 84 st. ▲+7 st.      526 st. 510 st. ▲+16 st.        72 st. 78 st.  ▼-6 st.         

Totalt: 107 st. 95 st. ▲+12 st.    764 st. 732 st. ▲+32 st.        114 st. 126 st.  ▼-12 st.       

Kategori . . .

År: -22 -21 . -22 -21 . -22 -21 .

Damer: 14 st. 32 st.  ▼-18 st.   40 st. 35 st. ▲+5 st.           350 st. 348 st. ▲+2 st.          

Herrar: 19 st. 51 st.  ▼-32 st.   131 st. 82 st. ▲+49 st.        839 st. 805 st. ▲+34 st.       

Totalt: 33 st. 83 st.  ▼-50 st.   171 st. 117 st. ▲+54 st.        1189 st. 1153 st. ▲+36 st.       

Juniorer Seniorer Passiva

Nybörjare Övriga Totalt
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Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda möten samt en arbetskonferens 
lördagen den 26 november. 
 
   
Höstårsmötet genomfördes lördagen den 10 november på Ängsö GK. Sven-Erik Henriksson 
ledde mötet och 65 röstberättigade medlemmar var närvarande. 
Ny styrelse valdes. Nya i styrelsen är Johan Magnusson och Isabelle Björkström.  
Klubbmästare och juniorer hyllades och tilldelades plaketter 
 
Klubbens ordförande och vice ordförande har deltagit i de möten VGDF kallat till under året.  
 
GKplus-samarbetet har fortsatt under året och har utökats med 2 klubbar, Torshälla GK och 
Åkersberga GK. 
Ängsös medlemmar har spelat 1618 gånger på GKplusbanor.  
1370 GKPlus-spel har genomförts hos oss.  
 
Samarbetet med Surahammars GK som innebär fritt spel, för fullvärdiga medlemmar, på 
varandras banor alla vardagar samt lördag och helgdag efter klockan 13 från 1 maj till 31 
oktober, har varit populärt även i år.  
 
Ett nytt 10-årigt avtal har slutits mellan golfklubben och Westmannastiftelsen gällande 
arrende av golfbanan och tillhörande områden. 
 
Den på årsmötet antagna verksamhetsplan har uppfyllts enligt nedan 
 

• Förbättringar på banan 
o Fortsätta satsningen på nya sprinklers samt att bygga om 

bevattningssystemet där så behövs. Genomfört men fortsätter vilket gångna 
säsongs problem visar 

o Anlägga ny fontän i 18:e hålets ena damm. Påbörjat  
o Upprätta en masterplan för långsiktig utveckling av banan. Ej genomfört.  
o Nya vit/gul/blå 1: a tee invigs. Genomfört. 
o Bygga nytt grisstaket fortsätter. Nästan färdigställt. 
o Klippa vass i dammarna. Ej genomfört 
o Fördämning byggs om på 4:an Genomfört. 
o Nya tee-markeringar med både färg och hektometer. Genomfört. 
o Hålskyltar kompletteras. Genomfört 

 
 

• Personal 
o Nya personalutrymmet för banpersonalen färdigställs. Genomfört. 
o Personalbehov under hög- respektive lågsäsong ses över. Genomfört 

 

• Medlemsaktiviteter 
o Bearbeta dem som gått nybörjarkurser. Pågående 
o Välkomstträffar för nya medlemmar. Pågående 
o Erbjuda fadderrundor till alla nybörjarmedlemmar. Pågående 
o Återstarta medlemskommittén. Ej genomfört 
o Starta en ställplatskommitté. Genomfört. 
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• Satsning på juniorer, träning och tävling  
o Genomföra JMI-tävling över 54 hål (två dagar) för tredje året. Genomfört. 
o Juniorkommittén ansvarar för 2 tävlingar och disponerar överskottet. 

Genomfört med 1 tävling 
 

• Trivsel och klubbhus 
o Loungegrupp införskaffas och utplaceras. Ej genomfört 
o Utredning om klubbhuset initieras. Ej genomfört 

 

• Investeringar 
o Det nya träningsområdet färdigställs. I stort genomfört. 
o Möjlighet till elbilsladdning skapas. Ännu ej genomfört p.g.a. omständigheter 

utanför vår kontroll 
o Fortsatt utredning kring solceller. Pågår 
o Ny hemsida. Genomfört. 
o Inköp 2 nya greenklippare. Genomfört 
o Inköp av ytterligare 2 golfbilar (helst med litiumbatterier). Genomfört. 
o Utbyte av robotklippare och bollplockaren. Genomfört. 
o Installera 2 Hydroforer (500l+150l) för att höja säkerheten i 

vattenförsörjningen. Införskaffat ytterligare en varmvattenberedare samt 
”tryckt” borrhålet för större vattenuttag. 

o 7 nya utslagsmattor (utbyte) Genomfört. 
o Ny golvbeläggning i restaurangen och receptionen. Ej genomfört. 

 
Mål 2022 (utfall 2022) 

• 500 gästnätter (530 nätter) 

• 900 husbilsnätter (ca 1400) 

• Greenfeeintäkter 2 390 000 kr (2 377 000 kr) 
• Öka antalet fullbetalande medlemmar med 40 st.  (44 st.) 

 
KANSLI / RECEPTION 
 

Under vintersäsongen har klubben haft sitt vinterkansli på Flottiljgatan 49 på Hässlö.  
Under resterande del av året drivs kansliet på Ängsö.  
På kansliet har under året Lars Gustavsson arbetat som klubbchef. Han har det övergripande 
ansvaret över klubbens skötsel och sköter också det mesta av det dagliga administrativa 
arbetet. Hit räknas bland annat fakturahantering, leverantörsfakturering, 
leverantörskontakter, medlemsärenden, förmedla och ta emot information, 
företagskontakter och löpande kontakter/möten med vår banpersonal, pro och krögare.  
Receptionen med tidsbokning är förlagd i kanslibyggnaden där Lars Gustavsson har ansvarat 
för kansli och reception och här har även Cornelia Andrassy arbetat under säsongen. 
Cornelia arbetar också med att tillse att våra uthyrningsrum och deras tillhörande lokaler är 
städade och i fint skick. Även Amanda Hamrin har jobbat i reception med tillhörande 
arbetsuppgifter. 
Efter säsongen 2022 valde Cornelia med ålderns rätt att gå i pension och hon kommer att 
vara mycket saknad av både medlemmar och gäster. 
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MARKNADSFÖRING – SPONSRING      
 

Vi har under året arbetat med att göra vår anläggning attraktiv. Någon marknadskommitté 
har inte varit verksam utan marknadsaktiviteterna har bedrivits direkt från kansliet.  
Vi fortsätter att erbjuda hålannonsering, skyltar, flaggor, stöd till särskilda verksamheter 
inom klubben som trycksaker, prisbord, ungdomsverksamhet med mera. De företag som 
förlägger sin företagsgolf på vår bana erbjuds golfvärdskap med varierande grad av service, 
allt från administrativ- till pro- och restaurangservice.  
 

BANAN  
 

Banan öppnade för säsongen den 12 april vilket med våra mått mätt är en sen öppning, och 
stängde den 19 november. 
 
Samtliga banor i regionen drabbades som säkert bekant av ett långvarigt istäcke inför 
säsongen -22 med så kallade isbrännor som följd. Vår layout med mycket natur och därmed 
skugga över stora områden på höst, vinter och vår gör att vi ibland när dessa förutsättningar 
finns kan få mer isbildning än anläggningar som har en mer öppen layout vilket under 
säsongen drabbade främst fairways medan greenerna klarade sig bättre.  
Även om våra fairways återhämtade sig löpande under säsongen så fanns berättigad kritik 
gällande skicket på fairway och vissa tees och åtgärdsplaner för dessa har tagits fram till 
säsongen -23. 
 
Fokus har också legat på färdigställande av det av många emotsedda övningsområdet och 
där återstår endast vissa arbeten med övningsbunker och etableringsfas för gräsytorna. 
 
Under säsongen har 2 nya greenklippare och nya bollplockare/klippare till rangen köpts in 
och drifttagits och vi ser nu fram emot att fullt fokusera på banans kvalité och skick.  
 
 
KLUBBHUSKOMMITTÉN 
 

Klubbhuskommittén har utfört nedanstående arbete under året 
Klippt gräs och häck, krattat löv, rensat ogräs och plantering av blommor och andra växte.  
Bytt ut allt trä och tak på bänken vid parkeringen, Ett tak har färdigställts vid restaurangens 
gavel för att skydda allt materiel som står där, rensa mellan plattorna med nya maskinen. 
Kört golfbilarna till och från vinterförvaring, tvätt och service av bilarna under säsongen vid 
den nya tvättplatsen med sjövatten, monterat samtliga golfbilsladdare. Tömt och rengjort 
alla papperskorgarna runt klubbhuset och banan dessa kommer att målas under sommaren. 
Målning av utsatta träkonstruktioner, färdigställt uteserveringens bord och stolar, Således 
har många timmar lagts på att hålla klubbhusområdet fräscht och snyggt ett stort tack till 
samtliga i klubbhuskommittén.  
Tyvärr har dock kommittén blivit färre till antalet så det vore bra om några ytterligare 
personer kunde ansluta till gruppen under 2023. Kontakta i så fall mig eller Lasse 
Gustavsson, vi är tacksamma för alla som kan hjälpa till i mån av tid och förmåga. 
 
Bertil Thunblom /Klubbhuskommittén 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 

Äntligen blev det en full tävlingssäsong igen efter pandemiåren! 
2022 blev ännu en fin säsong med ett stort antal deltagare!  
Denna säsong hade vi två större nyheter när det gällde vårt tävlingsutbud. 
-Den första nyheten var att vi äntligen kunde genomföra den sedan två år tillbaka planerade 
damtävlingen, ”Ladies Only”, från våra ”nya” röda tees vilken har skjutits fram p.g.a. 
pandemin. Det blev en mycket uppskattad tävling med 80 glada och nöjda ladies och en bra 
marknadsföring av ÄGK som en mycket trevlig bana även för de som spelar från röd tee! 
-Dessutom startade vi Ängsöveckan redan på söndagen i år med en ty tävling, SCHAMBLE, en 
kombination där man tar det bästa från både Scramble och Bästboll! Fullbokad och även 
denna väldigt uppskattad. Tävlingen återkommer givetvis säsongen -23! 
I övrigt genomfördes Ängsövecka med normalt antal tävlingar där merparten snabbt blev 
fullbokade!  
Vi vill även nämna följande större arrangemang 2022. 
- Liksom tidigare två år fick vi återigen förtroendet, i år med JK som huvudansvariga, att 
arrangera juniortävlingen Ängsö JMI International. Även i år en eloge till alla funktionärer o 
banpersonal som starkt bidrar till att denna stora tvådagarstävling (54 hål) har blivit väldigt 
populär bland svenska junioreliten!  
-Vi upprepade även i år det nya KM koncept som introducerades 2021 där merparten av alla 
KM tävlingar hålls under en och samma helg med stor gemensam finaldag inklusive lunch 
och prisutdelningar. Uppskattat! Se vinnare nedan.  
Mästarmötet genomfördes i år med 35 startande. Mästare 2021-22 blev Wilma Pettersson 
efter särspel på hål ett mot Max Rybing. Även i år arrangerade vår juniorkommitté sin Texas 
scramble Deluxe, en fantastisk rolig och uppskattad tävling. Säsongen avslutades med 
Kylslaget inklusive sopplunch. Som vanligt är en förutsättning för Ängsö GK:s alla 
tävlingsarrangemang all den hjälp vi får från övriga kommittéer såsom Junior-, Oldboys- och 
Damkommittén och inte att förglömma, alla övriga medlemmar som hjälper oss.  
Vi har den glada nyheten att meddela att Michael Nordmark är ny TK medlem. 
Jag vill också passa på att ge er lite information om kommande säsong:  
- Vi kommer i år att byta ut Golfhäftet Trophy mot Race to España som kommer att spelas på 
tisdagen under vår ÄGK-vecka. 
 -2-3 juli: Vi är godkända för att även 2023 få vara värd för Ängsö JMI International.  
Boka gärna in dessa dagar för att vara funktionär och att få se fantastisk golf! 
 - 16-18/9: Vi kommer i år att vara arrangör för Svenska Juniortouren Elit (3 x 18 hål) 
Även här ber vi er att boka in dessa dagar för att vara funktionär och att få se fantastisk golf! 
 Vi från TK ser fram emot en ny spännande säsong tillsammans med er. //Gert 
 
 

KM vinnare 2022:      

KM Herrar Adam Guedra KM H70 Torbjörn Ranlund 

KM Damer Lova Jansson KM H80 Kjell Törnqvist 

KM Juniorpojkar Simon Wallen KM H-Hcp John Persson 

KM H40 John Persson KM D50 Isabella Björkström 

KM H50 Per Sjöblom KM D70 Irene Sjöstedt 

KM H60 Fatah Guedra KM D-Hcp Margareta Gillvén 
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ELIT HERRAR 

 

Ängsö GK Seriespel Arlandastad 14-16/7 2022 Division 1 Östra avgjordes på Arlandastad GK. 
 
Serien bestod av 15 lag där ett lag skulle gå upp till högsta serien  
och fyra lag degraderas till division 2.  
Resterande lag skulle komma att spela kvar i division 1 säsong 2023. 
Vårt lag bestod av: 
Adam Guedra 
Erik Jansson 
Jonathan Toftebrant 
Simon Wallén 
Emil Hamrin 
Elias Guedra 
Ledare: Christer Jakobsson och Johan Magnusson 
 
Efter tre dagars spel där vi Ängsö var upp och snuddade på seriesegern så slutade vi på en fin 
andra 
plats, bakom Stockholms GK. 
 
Vårt lag träffades varje måndag under sommaren för träning och spel med Fatah Guedra 
som 
tränare. Ett härligt gäng med bra gemenskap och stort golfkunnande.  
Vi ser fram emot en ny säsong och kanske kan vi vara med och utmana om seriesegern detta 
år. 
 
/ Christer Jakobsson och Johan Magnusson 
 
 
JUNIORKOMMITTÉN 
 

Vi har haft ett aktivt år och ett fyrtiotal juniorer har i år deltagit i tävlingsverksamheten på 
klubben. Det har varit allt från den populära poängjakten på måndagar till och mer 
elitinriktat tourspel runt om i landet. 
 
Under vintersäsongen har vi erbjudit inomhusträning både i Irstahallen och även på Västerås 
Indoor för mer etablerade spelare. Vi inledde sommarsäsongen med ett träningsläger i 
Skåne i april för våra äldre juniorer. Träningslägret bestod av golfträning, lunch, spel på 
banan. 
  
Under året har vi bedrivit "Golfkul". Ca 40 barn i åldrarna 4-7 år har fått prova på golf under 
lekfulla former. Året avslutades med att alla barn fick visa upp sina nya kunskaper och spela 
korthålsbanan. Därefter grillades det korv och bjöds på glass. Golfkul är ett bra sätt att 
introduceras i golfen och lära sig spelets grunder och säkerhetsregler för att sen slussas in i 
våra andra träningsgrupper. 
  
Våra träningsgrupper har förutom Golfkul varit: gul, grön, tjej, vit och utvecklingsgrupp. 
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Juniorsommarlägret på Ängsö vecka 25 och 26 lockade drygt sextio juniorer i åldrarna sju till 
arton år som tränade, spelade på banan, umgicks och hade kul. En god början för många 
juniorer som nu fastnat för golfen. 
  
Den populära poängjakten med fast starttid på måndagar kl. 17.00 har fått många tjejer och 
killar att prova på att tävla, för många har detta varit första steget att bekanta sig med golf i 
tävlingsform. Tävlingen har omfattat 14 omgångar under perioden maj-juni och augusti-
september. Prisutdelning skedde i samband med junioravslutningen i september. 
  
Under juli månad har de som inte haft semester kunnat delta i julijakten, fem deltävlingar, 
där spelformen är matchspel. 12 juniorer deltog i denna tävling som även den har ägt rum på 
måndagskvällarna. 
  
Ungdomsjakten (elit jakten) är ett komplement till poäng- och julijakten för juniorer som har 
lite lägre hcp. 17 juniorer har på onsdagar gjort upp om titeln årets ungdomsmästare under 
perioden maj - augusti. 
  
Västmanlandsserien.  
Flera av våra juniorer har gjort tävlingsdebut på Västmanlandsserien men tyvärr så krockar 
flera av tävlingarna med övriga tävlingar som våra juniorer har varit tvungna att prioritera. 
 
DM Juniorer 
Våra juniorer tog silver i årets upplaga av junior DM som spelades på Västerås. Läget bestod 
av Noel Grenblad, Joel Sergel och Albin Piispanen.  
 
Fatah Cup 
Klubbens tävlingssäsong avslutades med Fatah Cup, en match mellan de 12 bästa juniorerna 
och 12 ledare och styrelseledamöter i bästa Ryder Cup-stil. Tävlingen genomfördes för 
tjugonde året och var även i år mycket populär bland båda lagen.  
Teen Cup Även i år har i haft god representation på Teen Cup-finalen. I år var det Lova 
Jansson, Sissa Englund och Joel Sergel som representerade Ängsö GK. 
 
Teen Tour Ängsö har i år haft spelare representerade på Teen Tour. Många fina resultat har 
våra juniorer presterat 
 
Texas Scramble Deluxe 
Juniorerna arrangerar en tävling för medlemmar och greenfeegäster där alla intäkter går till 
juniorverksamheten. Fullt startfält, massor av duktiga juniorer som arrangerar och ställer 
upp och jobbar och strålande väder gav nöjda spelare och fina intäkter till 
juniorverksamheten. 
 
JMI och OPEN-tävlingar 
Flera av våra spelare har under året deltagit i olika JMI tävlingar. Bland annat Simon Wallén 
och Lova Jansson har varsin förstaplacering i varsin JMI tävling tillsammans med övriga fina 
resultat. Ängsö har även med bravur i år igen arrangerat en 54 håls JMI tävling som lockar ett 
stort startfält. I samband med det så arrangerar vi även en ”Am-Am” där juniorer spelar 
tillsammans med företag som sponsrar tävlingen. Båda tävlingarna blev en succé och vi ser 
fram emot 2023:s års tävling. 
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Gore-Tex PGA Junior ProAm 
Ängsös lag bestod i år av förutom Pro Fatah Guedra: Wilma Pettersson, Rex Söderberg och 
Alvin Rybing. Laget kom på en fin andraplats. 
 
Övriga tävlingar 
Några av juniorerna har även spelat olika Open tävlingar med fina resultat. Dessutom bestod 
vårt serielag till stor del av juniorer. Tre av juniorerna var med på sammandraget på 
Arlandastad.1  
  
Återväxt och ungdomsrekrytering 
Vi har även i år haft ett samarbete med skolor i närområdet för att rekrytera och sprida 
golfen till ungdomar.  
 
Sammanfattningsvis kan vi titta tillbaka på en härlig säsong med fina prestationer och ser 
fram emot en ny härlig golfsäsong, 2023. 
 
 
12. DAMKOMMITTÉN 
  

Damkommittén har haft ett antal möten under året där vi planerat och förberett 
verksamheten för damerna i Ängsö GK.  
 
Våra mål: 

• Öka gemenskapen bland Ängsö GK:s damer och ha kul tillsammans 

• Få fler damer att vilja tävla i olika sammanhang 
  

Genomförda aktiviteter: 

• Träning med Fatah – 4 torsdagar i maj 

• Ladies Afternoon - 15 omgångar som spelats över 9 hål på onsdagar.  

• Västmanlandsserien Damer/ Helg - 6 tillfällen på söndagar (Resultat: 10:e plats av 10 
lag) 

• Västmanlandsserien D70 – 4 tillfällen (Resultat: 2 plats av 8 lag!) 

• Matchspel Damer – 6 omgångar (Resultat: 6 plats av 7 lag) 

• Avslutning – vingolf och mat på Ängsö GK den 31 augusti med ca 20 deltagare 

• I juni genomförde vi, tillsammans med TK, en öppen 3-manna scramble för damer 
som lockade ca 25 lag från olika klubbar och var väldigt uppskattad. Vi satsar på en 
repris 2023! 

   
Utvärdering: 

• Totalt har 37 damer har deltagit på Ladies Afternoon under säsongen och 19 tävlande 
har deltagit minst 5 gånger. Säsongens segrare blev Kerstin Thunblom! 

• Årets segrare på KM-helgen: 
o KM/Damer scratch: Lova Jansson 
o D50: Isabelle Björkström 
o D70: Irene Sjöstedt 
o KM HCP:  Margareta Gillvén 

• Träningarna med Fatah på torsdagarna i maj var uppskattade och det var bra 
uppslutning, ca 20 damer deltog vid varje tillfälle 
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MEDLEMSKOMMITTÉN 
 

Medlemskommittén har inte haft någon aktivitet under året. 
 
 OLDBOYSKOMMITTÉN 
  

Oldboyskommittén har två möten per år. Ett på våren och ett på hösten. 
GMT spelades i 20 omgångar med totalt 81 deltagare. Män och kvinnor tillsammans. 
Mellansvenska veteranserien H65 7a, H75 6a, H80 7a. 
Utmaningen 23e gången Ängsö mot Åkersberga och vi vann med 17-15. 
GWM höst-spel vann Svante Malmgren 
 
 
RESTAURANG / GOLFSHOP 
 

Golfrestaurangen har under året drivits av Johan Lindvall. 
 
Klubbens pro Fatah Guedra har under året ansvarat för driften av golfshopen samt olika 
former av golfutbildningar, bland annat utbildning av klubbens elit- och juniorspelare samt 
nybörjare. 
 
GREENFEEGÄSTER OCH MEDLEMSSPEL 

 

Antalet registrerade greenfeespel under årets säsong var lägre än 2021. 
Banan stängde den 19:e november och under säsongen bokades ca 9 000 greenfeespel och 
till det kan vi lägga 1370 GKplus-spel samt ca 950 spel från Surahammars golfklubb vilket 
sammantaget ger ca 11 500 gästbokningar. 
 
Våra egna medlemmar hade bokat in ca 16 000 ronder men då har vi inte räknat med våra 
egna klubbtävlingar som Gentlemens Morning, Ladies Afternoon, +21-touren och andra spel.  
Sammanlagt bokades det alltså nästan 28 000 ronder på vår bana plus alla tävlingsronder! 
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SAMMANSLAGEN RESULTATRÄKNING ÄNGSÖ GOLF & EVENT AB OCH ÄNGSÖ GK 
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SAMMANSLAGEN BALANSRÄKNING ÄNGSÖ GOLF & EVENT AB OCH ÄNGSÖ GK 

 
 
 
 
 
 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
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Styrelsen föreslår: 
 Att resultatet på 393 827 kr i klubben förs i ny räkning. 
 Att resultatet på 45 053 kr i Eventbolaget förs i ny räkning. 
 Summa resultat i ny räkning: 438 880 kr   

 
       FÖRSLAG TILL BUDGET för 2023 FÖR KLUBBEN OCH BOLAGET (1000 kr) 
 

 Budget Utfall 

 2023 2022 

   

Omsättning 8 599 9 001 

Övriga rörelseintäkter 889 620 

Summa Intäkter 9 488 9 981 

Rörelsekostnader -5 282 -5 084 

Löner -3 734 -3 605 

Avskrivningar -611 -560 

Bokslutsdispositioner 277 -277 

Summa kostnader -9 349 -9 542 

Räntor 0 -15 

   

   

Resultat 139 439 
 

  

 
 
 
 

INLÄMNADE MOTIONER OCH PROPOSITIONER 
 

Motioner  
 
Inga formella motioner har inkommit under motionsperioden. 
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Verksamhetsplan 2023 
 

• Förbättringar på banan 
o Väsentligt höja banans kvalitet, särskilt focus på fairway, tees och bunkrar 
o Implementera en åtgärdsplan för banan enligt separat stycke 
o Fortsätta satsningen på nya sprinklers samt att bygga om 

bevattningssystemet där så behövs 
o Anlägga ny fontän i 18:e hålets ena damm 
o Bygget av nytt grisstaket fortsätter 
 

• Personal 
o Personalbehov under hög- respektive lågsäsong ses kontinuerligt över 

 

• Styrelse 
o Omarbetning av stadgar i linje med nya mallstadgar från SGF 
o Omarbetning/Uppdatering av instruktioner för respektive kommitté 

 

• Medlemsaktiviteter 
o Återstarta medlemskommittén 
o Följa upp dem som gått nybörjarkurser 
o Välkomstträffar för nya medlemmar 
o Erbjuda fadderrundor till alla nybörjarmedlemmar 
o Invigning av vårt nya övningsområde 

 

• Satsning på juniorer, träning och tävling  
o Genomföra JMI-tävling över 54 hål (två dagar) för tredje året 
o Genomföra en Teen Tour Elite 3-dagars tävling på hösten 
o Juniorkommittén ansvarar för 1 tävling och disponerar överskottet 

 

• Trivsel och klubbhus 
o Loungegrupp införskaffas och utplaceras 
o Skjutbar avdelare monteras i restaurangen för bland annat möjlighet till 

avskildhet för sällskap 
o Utökning av altandäcket på restaurangens ”baksida” 
o Installation av publikt wifi 

 
 

• Investeringar 
o Färdigställning av nya övningsområdet 
o Möjlighet till elbilsladdning utreds 
o Fortsatt utredning kring solceller 
o  7 nya utslagsmattor (utbyte) 
o Nya effektivare värmeelement installeras i omklädningsrum och tvättstuga 
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Mål 2023 

• 1000 husbilsnätter 

• Greenfeeintäkter 2 300 000 kr 
• Behålla antalet fullbetalande medlemmar 

• Utveckla klubben i enlighet med vår vision ”Natur – Utmaning – Trivsel” 

 
 

 

Åtgärdsplan banan 
Inför kommande säsong ges möjligheten att vrida fokus tillbaka mot banan från de större 
projekt som har genomförts tidigare. Vi kommer kunna öka insatser för att via punktinsatser 
bearbeta skador på fairways och tees. Vi avser att med fler och återkommande näringsgivor 
under hela säsongen kunna skapa en högre och jämnare tillväxt, med snabbare 
återhämtning efter eventuella skador som följd. 
Röda tees kommer att djupluftas upprepade gånger med start tidig vår, och ett mindre 
kompakteringsbenäget material tillförs för att motverka de hårda ytorna. Detta för att skapa 
bättre förutsättningar för en hållbar gräsyta både på kort och lång sikt. En plan tas fram av 
styrelse tillsammans med bankommitté för identifiering av de gamla tees som behöver 
byggas om eller jämnas till genom andra åtgärder. 
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3. FÖRSLAG SPELRÄTTSVÄRDE OCH AVGIFTER FÖR 2023 
 
A.   Spelrättsvärde 

Nominellt värde på en spelrätt: 8 000 kr 
Ängsö GK äger dock rätten att sälja spelrätter till rådande marknadsvärde. 
 
B.    Årsavgifter 

 (Förra årets avgifter inom parentes) 

Senior (200 kr. avser Arbetsavgift) 65 år och äldre 5 700 kr GKplus (5 500) 
Senior (200 kr. avser Arbetsavgift) 26–64 år 5 900 kr GKplus (5 700) 
Yngre senior 22–25 år 3 500 kr Sura (3 400) 

Junior  19–21 år 2 200 kr GKplus (2 100) 
Junior 16–18 år 1 850 kr GKplus (1 850) 
Junior  upp t o m 15 år 1 600 kr GKplus (1 600) 
Vardagsmedl. (3) (200 kr. avser Arbetsavgift) 22 år och äldre 4 600 kr  (4 450) 
Årsmedlem 26- 6500 kr GKPlus  
Passiv  500 kr  (500) 
Anställda i klubben  900 kr  (900) 
Non Resident (bosatt utomlands) (1)  1 000 kr  (1 000) 
Småbarnsförälder (2)  1 200 kr  (1 000) 
GKplus-klippet (5)  2 395 kr  (2 295) 
Junior (behöver ej spelrätt) 9–15 år 900 kr  (900) 

Knatte (behöver ej spelrätt) 0–8 år 100 kr  (100) 
    Avgift på 250 kr vid deltagande i träningsgrupp tillkommer    

 

 
 
   (1)  Non resident betalar ½ greenfee vid spel på Ängsö. Berättigar ej till GKplus-spel. 
 

(2)  Gäller småbarnsförälder som båda är medlemmar i Ängsö GK och som har barn t.o.m. 6 
år (födda 2017 eller senare). Innan säsongen börjar erlägger den ene föräldern 
fullvärdig avgift och den andre 1 200 kr. Båda föräldrarna har obegränsad spelrätt på 
Ängsö GK. Endast den förälder som betalt fullvärdig avgift har tillträde till ”GKplus 
banorna”. 

 
(3) Vardagsmedlem betalar ½ greenfee vid spel på lördag, söndag och helgdag.  

Berättigar ej till GKplus-spel. 
 

(4) Årsmedlem betalar endast förhöjd årsavgift, behöver ej inneha spelrätt. 
 

(5) Ett klippkort med 5 personliga spel som är giltiga valfria dagar på Ängsö GK under 2023 
ingår, därefter betalas full greenfee. Alternativt kan innehavaren spela ett tillfälle per 
GKplus bana, dock maximalt fem speltillfällen under 2023.  
Person som äger spelrätt i Ängsö GK kan ej teckna detta medlemskap.  
Ej fria rangebollar 
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C.   Föreslagen greenfee 2023 
(2022 års priser inom parentes) 

 

Måndag – fredag: Senior        490 kr (450 kr)   

 Junior 245kr (225 kr)   

 

Lördag, söndag, helgdag: Senior        590 kr (550 kr)   

 Junior  295kr (275 kr)  

 

Spel på vintergreener    

Alla dagar: Senior        150 kr (150 kr)    

 Junior  50 kr (50 kr)  

  
D.    Bilhyra (18 hål)  

Alla dagar Medlem        250 kr 

 Medl. m intyg     150 kr    

 Ej medlem  400 kr 

 Ej medl. m intyg 250 kr 
 
Säsongskort              2000 kr 
medlem m. intyg helgfria vardagar 
beroende på tillgänglighet 

 

 


