
 

 

 

 

Verksamhets – och 
förvaltningsberättelse 2019 

 

 

”den tillgängliga klubben” 

 



Förvaltningsberättelse 
Finspångs Golf AB 

 
Styrelsen och verkställande direktören för Finspång Golf AB, 556531-
8184, med säte i Finspång får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 

Verksamheten  

Allmänt om verksamheten 

Företaget har tidigare verksamhetsår bedrivit uthyrning av fritidshus i 
anslutning till Finspångs Golfklubb. Från och med 2016-01-01 övertog 
bolaget skötsel och drift av golfbaneanläggningen från Finspångs 
Golfklubb. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Övertagande av drift och skötsel av golfbaneanläggningen under 
2016 har fortsatt med samma inriktning och omfattning under 2019. I 
övrigt har drift och skötsel av anläggningen inte påverkats av att 
bolaget tagit över dessa delar från golfklubben. Inga förändringar 
planeras för kommande verksamhetsår beträffande driften. 

 

 

 

 

 

 



Förvaltningsberättelse 
Finspångs Golfklubb 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Finspångs Golfklubb, 825000-8177, med säte i Finspång 
får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2019. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen bedriver golfverksamhet och har som ändamål att verka 
för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens 
verksamhetsidé. Verksamhetsberättelser över klubbens verksamhet 
och de olika kommittéerna lämnas i separat dokument. 

Skötsel och drift av golfanläggningen har sedan 2016 flyttats över till 
det helägda dotterbolaget 

Finspång Golf AB, org nr 556531-8184. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 
Banan 

Bankommittén har under 2019 haft 3 st möten och gruppen har bestått av:  

Mattias Johansson (ordförande), Rickard Saaranpää , Marita Johansson , Ingbritt 
Johansson, Henrik Eriksson, Jonas Abrahamsson 

Kommittén har under 2019  börjat jobba efter en Förslag- och idébankslista, där allt 
skrivs in som skulle kunna skapa förbättringar för banan och klubbhusområdet 
oavsett om idéer kommer från bankommittén, personal, medlemmar eller konsulter. 
Det finns mycket härliga idéer men tyvärr inte resurser för att förverkliga dom alla, så 
därför går kommittén noga igenom  varje förslag och graderar dom efter en 
prioriteringsskala som utgår från hur bra förslaget är och om det finns ekonomiska 
och personella resurser att genomföra det.  

Under säsongen 2019 har det hänt en hel del på banan. Tidigt i april var Magnus 
Sunesson här och hjälpte oss med att ta fram nya idéer som vi kunde jobba efter. Det 
mest synbara var nya sk. klipplinjer och borttagning av en del träd för att framhäva 
det som kan karaktäriserar ett hål eller en vy. Det är lätt att bli hemmablind och ett 
par nya ögon som är van att leta efter just sådant är då bra att ta hjälp av.  Ett 
exempel: Fällningen av de björkar vid green på hål 9 syftar till  att lyfta fram ekens 
krona bättre, och på så sätt få den att karaktärisera hålet bättre och inte smälta ihop 
med björkarnas grenverk.  
Ett annat framhävande träd som tagits bort är en av de två tallar som stått till vänster 
om green på hål 8. Beslutet var först att låta den stå kvar, men eftersom den mer o 
mer har börjat ge skador på green genom sitt rotsystem beslutades att den skulle tas 
ner.  

Under våren har arbetet av viltstängslet slutförts på 18 hålsslingan, vi ser en mycket 
effektiv effekt av detta jobb. 

Startkuren vid hål 1 har tagits bort. Området kring första tee ska ses över och 
iordningställas under 2020. 

Under senhösten påbörjades också borttagning av ett antal bunkrar. Det är 
fairwaybunker på hål 15, bakre greenbunker på hål 17, samt den läskiga bunkern 
framför green på 18:e.  

 

 



Verksamhetsberättelse 
Barn & Ungdomsträning 

 
• Våran nya Pro Christian Kjellström har denna säsong haft 

ca 30 barn i träning. De minsta barnen i Golfkul har våra 
elitjuniorer hjälpt till med. Träningarna var på söndagar 
och måndagar.  

• Finspångs Golfklubb har under 2019 haft 4 deltävlingar 
på Finspång Junior Tour, där vi har bjudit in Östgöta 
klubbar. Intresset har inte varit så stort, men vi fortsätter 
även under 2020. 

• Denna vinter har vi erbjudit alla barn och ungdomar 
gratis träning inomhus i GA center i Norrköping. Våra 
elitjuniorer Isak Eklund, Hugo Franklin, Jonatan Eriksson 
Linus Lööv Adam Renfors tävlade mestadels på Teen 
Tour. Samtliga deltog även i Oakley Tour vid ett par 
tillfällen.  

• Seriespel i div. 2 på Vingåkers GK slutade med en 
hedrande 4:e plats.  

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 
Veckogolf 

 

Ordförande:  James Anderson  

Ledamöter:  Lars Gustavsson, Bo Lindgren, Birgitta Martinsson,Anna Alfredsson 

Kommittémöten hölls 4 gånger under året för planering av verksamheten. 
Kommitténs uppgifter:  
Skapa golfaktiviteter som sker huvudsakligen varje vecka måndag till fredag. 
Tillsätta lagledare till de olika åldersklasserna i seriespelet. 
Kickoffmötet hölls den 22:e mars med cirka trettio deltagare. Kommittén 
informerade om årets olika aktiviteter och kaffe och macka erbjöds till ett 
överkomligt pris.  

Två tävlingar ordnades varje vecka under säsongen utom golfveckan och 
KM:veckan. Vi hade 18-hålstävlingar måndag- och torsdagsförmiddagar. Vi 
hade Order of Merit och en eklektisk baserad på dessa del tävlingar. På 
måndagar poängbogey och på torsdagar slaggolf. En del av startavgiften från 
varje deltävling lades i en pott som till sist blev ett fint presentkort till vinnaren 
i OoM. Vinnaren för 2020 i OoM var Ove Gustafsson. Vinnaren i eclectic var 
Roger Svensson som blev första namn på ett nytt vandingspris. 

 
Möjligheten fanns alltid att spela en sällskapsrunda på 9 eller 18 hål som 
alternativ till tävlingen. 
 
Veckogolfstegen, matchtävling, spelades under juni-september med 16 
deltagare. Segrare: Marta Sjögren 

 
Höstresan gick till Katrineholm i september med 36 deltagare. Där spelades 
finalen i måndag/ torsdags Order of Merit. Segraren var Agneta Ohlin. 

 

 



Verksamhetsberättelse  

Tävling 

 
• Tävlingskommittén har bestått av Robert Järvinen och 

Jonas Abrahamsson. Under 2019 har 14 tävlingar 
genomförts varav golfveckan bestod av 6 tävlingsdagar, 
584 deltagare (+60 från 2018) var med och kämpade om 
priserna i golfveckan som var vecka 30. 

  

• Efter sommaruppehållet spelades KM, och antal 
deltagare var 77.  

  

• Tävlingsprogrammet avslutades som vanligt med fullt 
startfält med Coops Höstscramble med hela 36 lag till 
start. 

  

• Vi i tävlingskommittén vill passa på att tacka samtliga 
tävlingsfunktionärer som ställt upp under 2019…. vi 
hoppas att ni även ställer upp 2020. 

• Sammanfattning av tävlingsåret 2019: Deltagarantal på 
tävlingarna har under 2019 varit i stort samma som 
2018. Alla funktionärer som hjälpt till har gjort ett 
jättebra jobb. 


