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Förvaltningsberättelse 2016 
 
Verksamhetsberättelse 
Björklidens GK har under 2016 haft 1 961 (2 324) medlemmar varav seniorer 1 786 (2 025), 
juniorer 175 (299). 
 
GolfStar fd Unipeg 
Björklidens Golfklubb har under 2016 bedrivit verksamheten under de nya förutsättningar som 
skapades då klubbens inför 2015 avyttrade sina anläggningar på Bodaholm och Bromma, samt överlät 
driften av dessa, till Unipeg. Det innebar att Björklidens Golfklubb kunde göra sig skuldfri i ett utsatt 
ekonomiskt läge, men också att klubbens verksamhet samtidigt kunde koncentreras på den idrottsliga 
och aktivitetsinriktade delen. Det nyttjandeavtal som Björklidens GK och Unipeg undertecknade 2015 
har bl a följande innehåll.  

 
3.1 Klubben äger rätt att utan ersättning nyttja hela Anläggningarna för sin klubbverksamhet, inklusive för 
seriespel och andra erforderliga arrangemang. Undantag gäller för drivingrange där Klubben betalar för polletter 
eller rangekort enligt överenskommelse som träffas årligen.  
 
3.2 Unipeg äger rätten till all verksamhet på Anläggningarna, såsom drift av drivingrange, förtäring, shop, 
utbildnings- och träningsverksamhet samt alla andra avtal kopplade till Anläggningarna. Unipeg ser 
Brommaanläggningen som en attraktiv träningsanläggning och har som ambition att erbjuda lika eller bättre 
träningsverksamhet än vad Klubben har idag.  
 
3.3 Klubbens medlemmar äger rätt att fortsatt nyttja Anläggningarna på lika villkor utifrån typ av 
medlemskategori.  
 
3.4 Klubbens medlemmar äger även rätt att nyttja övriga anläggningar inom Unipeg-gruppen med utgångspunkt 
utifrån typ av medlemskategori.  
 
 

I februari 2016 förvärvade Unipeg TopTee och därefter skapades GolfStar med sexton 18-hålsbanor 
och fem 9-hålsbanor. Inför 2017 har GolfStar gjort en hel del förändringar i de olika medlemskapen 
och även gjort justeringar av prisnivå. Björklidens Golfklubb kan påverka prissättningen genom att 
framföra synpunkter eller lägga förslag inom det övergripande samarbetet, dock har GolfStar en 
ensidig rätt att bestämma samtliga avgifter. Totalt är 12 klubbar associerade med GolfStar. 
 
Bromma Golf 
Verksamheten på Bromma Golf kom igång under mars med öppnande av rangen den 8 mars. 
Banan öppnades med sommargreener den 31 mars. Under säsongen bokades det 16 713st rundor på 
Bromma Golf, varav 7 114st av Björklidens Golfklubbs medlemmar. På Bodaholm bokades det 
11 796 rundor, varav 2 538 st av Björklidens Golfklubbs medlemmar. 
 
Under säsongen har det som vanligt varit en omfattande verksamhet på Stockholms största range- och 
utbildningsanläggning. Förutom ett antal par och solotävlingar har 60+-gänget spelat tävling varje 
torsdagsmorgon med mycket gott deltagande och damsektionen har stadigt haft sina onsdagstävlingar, 
där säsongen dessutom blev förlängd jämfört med det planerade.  
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Luciagolfen den 10/12 samlade 8 vassa 4-mannalag som avslutade dagen med sedvanlig glögg och 
lussekatt. Dagen till ära låg det dessutom några centimeter snö på banan men av resultateten att döma 
påverkade det varken spel eller humör. 
Brommamästerskapet spelades den 3 och 4 september med drygt 30 deltagare i 4 klasser. 
 
Vinnare efter de två dagars kämpande i mycket fint väder blev: 
Dam: Ginger Flärvall 
Herr: Jarl Klang 
Junior: Christian Steene 
Senior: Luis Aguilar 
 
Efter att klubben uppvaktat Stadens Idrottsförvaltning och även fört dialog med Bromma flygplats 
kunde klubben strax för jul få glädjande besked om en förlängning av arrendeavtalet för 2017. 
Bromma flygplats kunde samtidigt lämna besked att det tidigare hotet om att flygplatsen behövde kapa 
delar av hål 6 och hål 7 för att utöka sin verksamhet, inte längre förelåg.      
 
Bodaholm Golf 
Under året har Bodaholm Golf AB avvecklats, detta som en följd av affären med Unipeg. Banan ägs 
nu helt av Unipeg/Golfstar.  
 
Årets klubbmästerskap spelades helgen 17 -18 september med 40 deltagare i fyra klasser som 
genomförde tävlingen. Förhållanden var perfekta med 16 grader i luften och vindstilla. Banan var i 
toppskick med perfekta och snabba greener. 
 
Klubbmästare 
Herr: Per Johansson   
Dam: Ginger Flärvall    
Senior: Lasse Elfström   
Junior: Jonathan Elisson   
 
Björkliden Solo Masters 
Årets stora säsongsfinal, Björkliden Solo Masters, spelades på Bodaholm lördagen den 1 oktober. 
Startfältet omfattade 37 glada och laddade golfare. Kvalificering till den prestigefyllda tävlingen 
gjordes som tidigare år genom att placera sig bra på någon av deltävlingarna i Solo, mästerskap, 
golfveckan eller genom att samla ihop poäng på Solo Order of Merit under säsongen. Tävlingen 
genomfördes under soligt och fint höstväder.  

Resultat 
1. Jonas Olsson  71 slag netto   
2. Jan Thurfors  72 (sista 9) 
3. Jonathan Elisson 72    
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Tävlingsverksamheten, under säsongen har 15 antal tävlingar genomförts. Formerna har varit Solo-, 
lagtävlingar, samt mästerskapen Bromma, Bodaholm samt Björkliden Solo Masters. Klubben har till 
skillnad mot tidigare år under 2016 med ideella krafter hanterat upplägg, uppdateringar av 
tävlingssystem och genomförande av tävlingarna samt anskaffat prisbord.  
 
Tjejsektionen, har haft ett spel- och tävlingsupplägg likt föregående år med onsdagstävlingar säsongen 
igenom. Det har varit ett mindre men väl sammansvetsat gäng som deltagit.   
 
Utbildning 
Utbildningssektionen, som tidigare år har utbildningen varit omfattande på Bromma, på Bodaholm har 
den varit mer blygsam. Under säsongen har 92 juniorer varit i regelbunden träning på Bromma. Utöver 
detta har det genomförts sommarläger för 172 ungdomar. På nybörjarträningen har 199 personer 
deltagit. Utbildningsverksamheten på Bromma är viktig för klubben, då det är en god grund för 
rekrytering av nya medlemmar. För att göra det lättare för medlemmarna att komma igång med 
golfspelet drog klubben igång GolfSTART som består av prov-på-rundor, fadderrundor, grönt kort-
utbildning och en avslappnad och informell ”tävling” – allt för att våra nya golfare ska introduceras in 
i spelet och klubben.  
 
Resor 
Reseverksamheten har fått ny energi. Under året har det planerats och annonserats olika resor till 
närbelägna banor bl.a. inom Unipeg-samarbetet. Trots god framförhållning har flera av dessa blivit 
inställda pga. för lågt deltagarantal och formerna och erbjudande kommer att ses över inför 2017. En 
riktigt lyckad resa gjorde klubben som avslutning på säsongen till Åland som blev ordentligt 
överbokad. 16 mycket nöjda deltagare spelade golf under två dagar på två olika banor. Med 
erfarenheter av 2016 års verksamhet, som kan ses som ett provår för den nya reseverksamheten, 
kommer nya erbjudanden och aktiviteter att tas fram för 2017 års säsong.   
 
Styrelsen 
Klubben har under året haft 9 st protokollförda möten samt ett avslutningsmöte den 3 december på 
Sjöpaviljongen.  

Balansräkning – ingående balans 
Klubbens balansräkning innehåller efter helt genomförd affär med Unipeg/Golfstar 160501 50 tkr på 
bankkonto dvs ett eget kapital på 50 tkr och som skuld återstående del av medlemslånen 3 600 tkr 
samt en motsvarande lika stor fordran hos Unipeg/Golfstar på 3 600 tkr. 

 
Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att årets överskott 131 tkr överförs till nästa års verksamhet. 
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Resultaträkning        160501 - 161231 

Intäkter 
Startavgifter  37 585 
Medlemsavgifter 166 400 
Avgifter golfresor 22 260 
Övrigt 38 635 
 Summa intäkter 264 880 
 

Kostnader 
Hemsidan 9 933 
Tävlingsvinster 35 375 
Möten 17 133 
Administration 6 594 
Utbildning 5 630 
Golfresor 30 459 
Övrigt 28 076 
 Summa kostnader 133 200 

Årets överskott 131 680 

 

Balansräkning 161231 160501 

Kassa och Bank    180 978     49 294 

Fordringar Unipeg/Golfstar 3 600 000 3 600 000 

 Summa tillgångar 3 780 978 3 649 294 

 
Skulder till medlemmar 3 600 000 3 600 000 
Eget kapital    180 978      49 294 
 Summa skulder och eget kapital 3 780 978 3 649 294 
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Stockholm 15 mars 2017 

 

 

Jarl Klang      Carl G Ingemarsson 
Ordförande 

 

Lars-Erik Thellnér   Kim Rask 

 

 

Annki Björnefors   Sten Lundqvist 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2017 

 

 

Eva-Lotta Allenby  Peter Johnsson  
Revisor   Revisor 
 

 


