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Verksamhetsberättelse 2020 
 
2020 blev ett väldigt framgångsrikt år för Åkersberga Golfklubb. I spåren av pandemin har vi 
upplevt en mycket stark efterfrågan på fysisk aktivitet och social samvaro utomhus under 
ordnade former. 
 
Beläggningen på golfbanan ökade med 40% jämfört med 2019, och vi har sett en ökning 
inom samtliga intäktsområden som medlemskap, företagspartners, driving range, shop och 
greenfee. 
 
Vi ser en stark trend att många som tidigare 
spelat golf nu under pandemin åter igen vill ta 
upp golfen. Extra glädjande är också att vi haft 
ett mycket stort inflöde av ungdomar och 
juniorer. 
 
Klubben blev under sensommaren fulltecknad 
vad det gäller fullvärdiga medlemskap (årsmedlem + aktiemedlem), och vi fick införa en kö 
för första gången i klubbens historia.  
Antalet seniora fullvärdiga medlemmar är nu begränsat till max 1 040 st. 
 
 
Måluppfyllelse 
- Golfbanans kvalitet, mål 80/100 utfall 77/100 
- Totalt antal medlemmar, mål 1 670 st, utfall 2 301 st 
- Totalt antal fullbetalande medlemmar, mål 900 st, utfall 1 040 st (fullt) 
- Servicenivå på klubben, mål 87/100, utfall 79/100 (dras ned kraftigt av långa rondtider och 
att det varit svårt att få tider) 
- Att få fler kvinnor att vara kvar som medlemmar efter grönt kort-kurs för 2 år sedan, mål 
40%, utfall 58% 
- Ambassadörspoäng bland kvinnor, mål 70/100, utfall 64/100 
- Ekonomiskt överskott, mål 500 000 kr, utfall 1 000 000 kr före extra investeringar 
 
 
Banan 
Det stora trycket på klubben är väldigt kul men har också varit påfrestande för personalen 
med hög arbetsbelastning och svårigheter att sköta banan med få lediga ytor samt högt 
slitage.  
 
Golfbanan har under 2020 upplevts som inbjudande och välskött. Vi har haft gynsamma 
väderförhållanden under året med lagom mycket sol och regn. Vi investerade under 2020 i 
en spiker samt en ny dressvagn för att lyfta kvalitén på våra greener. Målet har varit att 
leverera ett stimpvärde på 9,0 under perioden maj-september vilket vi lyckats med de allra 
flesta dagar under säsongen. Satsningen på snabbare och jämnare greener har varit väldigt 
lyckad och är ett fortsatt fokusområde. 
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Samtliga bunkrar renoverades under hösten 2020 och har nu fått en modernare form och en 
klart förbättrad dränering. På hål 4 kunde vi öppna en ny, vacker stenbro under våren. 
 
De synpunkter vi får gällande banan gäller i första hand kvalitén på våra bunkrar samt våra 
tees. Av den anledningen är detta högprioriterade områden framöver. 
 
 
Fastighet 
Eftersom 2020 var ett väldigt bra år så har vi passat på att utveckla våra fastigheter på flera 
olika sätt. 
 
Hela klubbhuset målades om mitt under sommaren. Vi har byggt ut bagförrådet under 
juniorstugan så att det nu blivit dubbelt så stort, vi har även öppnat ett helt nytt bagförråd 
bredvid tränarboden. Fler bagförråd skapar mer lojala medlemmar som förblir sin klubb 
trogen.  
 

 
 
Vi har även under hösten 2020 byggt en ny tvättstation för golfvagnar, skor och klubbor 
strax nedanför juniorstugen. I december renoverades golfshopen i klubbhuset. 
 
 
Medlemmar + Greenfee 
Antalet medlemmar i klubben ökade med 501 st till totalt 2 301 st, varav 1 040 st är aktie- 
och årsmedlemmar. Med detta stora antal medlemmar blev tillgängligheten på banan 
begränsad. Av den anledningen valde styrelsen under senare delen på säsongen att sätta ett 
tak om max 1 040 st aktie- och årsmedlemmar. 
 
Vi fortsätter även att växa med antal flexmedlemmar till nivåer som börjar kännas för 
mycket att hantera på golfanläggning med 18 + 4 hål. Styrelsen har beslutat att inte sätta ett 
maxtak för antal flexmedlemmar utan i stället har priset höjts ganska kraftigt och 
marknadskrafterna reglerar efterfrågan. 
 

Klubben har under året ökat omsättningen på greenfee från 1,9 till 2,5 miljoner. Antalet 
greenfeegäster har varit på en så pass hög nivå så att det skapar viss irritaton bland 
medlemmarna. Av den anledningen skruvade vi åt bokningsreglerna för greenfeegäster och 
tar nu bort Golfhäftet som lockat många greenfeegäster. 
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Då efterfrågan har varit så stor på spel så har många sökt sig till bollrännetider för att 
komma ut på banan. Detta har skapat långa köer, irritation och missförstånd om hur en 
bollränna fungerar. Vi inför därför bokning av samtliga starttider till säsongen 2021. 
 
 
Spelutbyten och vänskapsklubbar 
Våra fullbetalande medlemmar har under året haft förmånen att spela fritt på vardagar på 
Sigtuna GK och Husby GC Österhaninge. Under juli månad har våra fullbetalande 
medlemmar även kunnat spela fritt på Arninge GK. 
 
 

 
 

 
Ekonomi 
Ekonomin har under hela året varit väldigt stark. Verksamheten omsatte 3 miljoner mer 
under 2020 jämfört med 2019. 
 
Detta har gjort att vi redan 1 år efter bunkerlånet kunnat amortera 1,2 miljoner kr av de 1,5 
miljoner som vi lånat. Vi har även haft ekonomiska förutsättningar att köpa flera 
grönytemaskiner istället för att lägga dem på leasing. 
 
Den starka ekonomin ska vi använda för att investera smart i vår golfanläggning och bana. Vi 
har ingen ambition att på att bygga om hela golfbanan utan gör hela tiden punktinsatser 
inom områden som vi tror lyfter upplevelsen av att vara medlem i Åkersberga Golfklubb. 
 
 
Sociala medier 
Sedan 2017 har vi arbetat strategiskt för stor synlighet i sociala medier. I en tuff konkurrens 
och ett stort mediabrus har det blivit allt viktigare att synas i sociala meder. På fyra år har vi 
gått från 0 följare på Instagram till 798 följare idag. Och från 160 följare på Facebook 2017 
till 1784 följare idag. Med ett snabbt nyhetsflöde, humor och vackra golfbilder har vi under 
2020 skapat stor framgång i sociala medier. 2020 blev vi av analysföretaget Nischad utsedda 
till Sveriges bästa Facebook-sida bland samtliga golfklubbar i Sverige. 
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Restaurangen 
Vår krögare Mark de Beer drev Golfkrogen för andra året under 2020. Mark har varit med 
och delinvesterat i ny trappa och entre upp till kiosken och vi tror att denna satsning 
kommer upplevas positivt framöver. 
 
Servicenivån i Golfkrogen släpar lite efter enligt våra medlemsundersökningar och vi arbetar 
tillsammans med Mark inom detta utvecklingsområde. 
 
 

 
 
 
Styrelse m fl funktionärer 
Klubbens styrelse har sedan årsmötet 2020 haft följande sammansättning: 
Katarina Hansson, ordf, Eva Ljung, Christopher Friis, Peter Enström, Maria Spårin samt 
Elin Dagerhamn, suppleant. 
 
Sedan 2020 har klubben nu samma ledamöter som i Åkersberga Golf AB, men med olika 
ordföranden. Detta har fungerat väldigt bra och vi tror fortsatt på ett styrelsearbete där 
affärsmässighet ska gå hand i hand med golfklubbens och medlemmarnas intressen.  
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten. 
 
Revisor har varit Madeleine Brink Jonsson med Birgitta Sevenius som suppleant. 
 
Valnämnd har utgjorts av Marie Wahlström, tillika ordförande, Johan Dagerhamn och Bernt 
Olsson.  
 
Ordföranden i kommittéerna har varit:  
Damkommittén – Ulla Forsberg Juniorkommittén – Claes Bertilsson 
Medlemskommittén – Peter Enström Onsdagsklubben – Ulf Jansson 
Seniorkommittén – Jan Almqvist Regel- och hcpkommittén Bo Nystedt 
Bankommittén – Lars Sandberg Tävlingskommittén – Kent Hager 
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Anställda under året har varit vd/klubbchef Claes Berfeld, kanslist Anne Backman, 
receptionist Ulla Forsberg, banchef Christer Olsson samt Jan Backman, mekaniker.  
 
Säsongsanställda har varit Ulf Martinsson, Roger Nilsson, Edvin Nilsrud, Kalle Westroth, 
Sven-Eric Carlström, Jossi Henriksson och Casper Dyrssen. 
 

 
Tack! 
 
Slutligen vill styrelsen tacka alla – funktionärer, medarbetare och samarbetspartners och 
många andra - för ett fantastiskt arbete under 2020 och alla glada och revliga medlemmar 
som gör oss till Sveriges trivsammaste golfklubb! 
 
På följande sidor återges klubbens årsredovisning och revisionsberättelse. Avslutningsvis 
föreslår styrelsen att årsmötet beslutar att disponera årets överskott genom att föra detta 
till det balanserade resultatet.  
 

 

 


