
Förvaltningsberättelse 2017    
 

Verksamhetsberättelse 
 

Björklidens GK har under 2017 haft 1606 (1 961) medlemmar varav seniorer 1 472 (1 786), 

juniorer 134 (175). 
 
GolfStar  
 
Björklidens Golfklubb har under 2017 på samma sätt som under 2016 bedrivit verksamheten 

under de nya förutsättningar som skapades inför 2015, då klubbens avyttrade sina 

anläggningar på Bodaholm och Bromma, samt överlät driften av dessa till GolfStar (f.d. 

Unipeg).  Björklidens Golfklubb kunde med åtgärden göra sig skuldfri i ett utsatt ekonomiskt 

läge. Samtidigt gav det klubben bättre möjligheter att lägga all kraft på den idrottsliga och 

aktivitetsinriktade delen.  

 

Det nyttjandeavtal som Björklidens GK och GolfStar 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 Driving Range där Klubbens 
medlemmar betalar för polletter eller rangekort, enligt överenskommelse som träffas årligen.  
 
3.2 Unipeg äger rätten till all verksamhet på Anläggningarna, såsom drift av Driving Range, 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 GolfStar (Unipeg)-
gruppen med utgångspunkt utifrån typ av medlemskategori.  

 

 GolfStar har idag sexton 18-hålsbanor och sex 9-hålsbanor.  Inför 2018 har GolfStar gjort en 

hel del förändringar i de olika medlemskapen och även gjort justeringar av prisnivån. Vidare 

har man i information om avgifter till medlemmarna gjort en uppdelning på spelavgift och 

klubbavgift. Motivet är att golf nu, efter beslut i Högsta förvaltningsrätten, räknas som 

friskvård och därmed blir avdragsgillt avseende speldelen. Klubbavgiften är 495 kr och 

innehåller tidning, GIT-systemet och bidraget till klubben, resterande del är spelavgift. Det 

kan i sammanhanget noteras att en form av konkurrenssituation uppstått med GolfStars egen 

klubb Cloud GC som håller en prisnivå som i stort sett är 495: - lägre för motsvarande 

medlemskap hos de övriga klubbarna inom GolfStar-samarbetet. Det går dock att under 

säsong uppgradera sitt medlemskap i Cloud GC till Björklidens GK, för att få tillgång till 

klubbens utbud av tävlingar och sociala aktiviteter. Med ett bra erbjudande hoppas klubben 

locka ett antal Cloud-medlemmar att ansluta sig till Björklidens GK.  

  

Med avseende på spelavgifter kan Björkliden endast påverka prissättningen genom att 

framföra synpunkter eller lägga förslag inom det övergripande samarbetet, dock har GolfStar 

en ensidig rätt att bestämma samtliga avgifter.  Detta gäller samtliga anslutna GolfStar-

klubbar. 



 

Beroende på de speciella ekonomiska förutsättningar som klubben verkar genom avtalet med 

GolfStar och den osäkerhet som det innebär att vara beroende av en annan verksamhet för 

ekonomiska tillskott, har klubben valt att bygga upp en ekonomisk reserv för att klara ett 

verksamhetsår på egen hand om GolfStar hamnar i ekonomiska problem eller Björklidens 

medlemsantal dramatiskt skulle sjunka. En sådan reserv har byggts upp under 2017. 

 
Bromma Golf 
 

Verksamheten på Bromma Golf kom igång redan i mars trots en sen vår som var kylig. 

Banan öppnades med sommargreener den 24 mars. 

 

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 som 

planerats.  

 

Luciagolfen den 10 december samlade 9 väl påklädda och förväntansfulla 4-mannalag som 

avslutade dagen med sedvanlig glögg och lussekatt. Årets evenemang spelades på gröna ytor 

till skillnad mot förra året som bjöd på några centimeter snö.    

Vinnare blev lag Amelie Geijer Åstrand, Esbjörn Engberg, Maria Wallén och Peter Wallén, 

som slutade på 24p.   

Brommamästerskapet spelades den 26 och 27 augusti med drygt 30 deltagare i 4 klasser, spel 

på en bana i god kondition i strålande sol men med en hel del vind. 

 

Vinnare efter de två dagars kämpande blev: 

Dam: Ginger Flärvall 

Herr: David Krylstedt 

Junior: Rolf Jansson 

Senior: Emil Henriksson 

 

Efter att Björklidens Golfklubb uppvaktat Stadens Idrottsförvaltning kunde klubben strax före 

jul få ett glädjande besked att en förlängning av arrendeavtalet för 2018 var klart. Diskussion 

har redan nu tagits upp kring möjligheter till ytterligare förlängning av avtalet.  

 

Bodaholm Golf 
 

Banan ägs nu helt av Unipeg/Golfstar. Under 2016 avvecklades Björkliden Bodaholm Golf 

AB som en följd av affären med Unipeg/GolfStar.  

 

Säsongen 2017 startade för Bodaholms del med att banan öppnades den 7 april med ordinarie 

greener.  

 

En brand ödelade det tidigare klubbhuset och klubben har väntat på en ersättningsbyggnad 

under en tid. Som provisorium har klubben nyttjat en tillfällig barack, som trots brister ändå 

fungerat väl. Nytt klubbhus på ca 30 kvm kommer att stå färdigt till säsongsstart 2018.   

 



Årets klubbmästerskap spelades helgen 9–10 september med 48 deltagare i fyra klasser som 

genomförde tävlingen. Likt föregående år spelades tävlingen under mycket bra förhållanden, 

18 grader i luften och vindstilla. Banan var som under hela sommaren i toppskick med 

perfekta och snabba greener. 

 

Klubbmästare 

Herr: Pieter Ktistakis    

Dam: Lena Olofsson   

Senior: Lasse Elfström   

Junior: Emil Andersson Herrström  

 

Björkliden Race to Bodaholm 

Årets stora säsongsfinal, Björkliden Race to Bodaholm, spelades som namnet antyder på 

Bodaholm den 24 september. Startfältet omfattade 38 laddade och mycket fokuserade golfare. 

Kvalificering till den prestigefyllda tävlingen gjordes som tidigare år genom att placera sig 

som etta eller tvåa på någon av deltävlingarna i Solo, vinna respektive klass i KM eller 

Brommamästerskapet, eller genom att samla ihop poäng på Solo Order of Merit under 

säsongen. I topp på Order of Merit 2017 kom Martin Östin med imponerande 157 insamlade 

poäng. Tillsammans med Jan Thurfors var han också en av de två som lyckades ställa upp i 

samtliga Solo-tävlingar under säsongen. 

På tävlingsdagen var Bodaholmsbanan i mycket bra skick. Vädret var dock vid start svalt och 

med en dimma som gjorde de första hålen lite chansartade men allt efter som tävlingen pågick 

förbättrades villkoren och avslutades i strålande sol och skön värme.   

Resultat Race to Bodaholm: 

1. Kim Rask   71 slag netto    

2. Emil Andersson Herrström  72 (lägre hcp) 

3. Paul Rosenqvist   72 

 

Björklidens Golfklubb 

 

Tävlingsverksamheten, under säsongen har 17 officiella tävlingar genomförts. 

Tävlingsformerna har varit Solo (7), Duo-partävlingar (4), lagscramble (3) samt mästerskapen 

Bromma, Bodaholm och Björkliden Race to Bodaholm. Klubben har som förra året förlitat 

sig enbart på ideella krafter för att lägga upp och bemanna spelprogram, uppdatera 

tävlingssystem och anskaffa prisbord. Klubben konstaterar glädjande att deltagandet i 

solotävlingarna nu stiger igen och under året ökat från 59 till 82 unika deltagare.  

Damsektionen, har haft ett spel- och tävlingsupplägg likt föregående år med onsdagstävlingar 

säsongen igenom. Ett litet men väl sammansvetsat och engagerat gäng har deltagit.   

 

I likhet med tidigare år har utbildningen varit omfattande på Bromma. På Bodaholm har den 

varit mer blygsam. Utbildningsverksamheten på Bromma är viktig då klubben varje år tillförs 

ca ett hundratal nya medlemmar.  För att göra det lättare för medlemmar att komma igång 

med golfspelet har klubben startat GolfSTART som innebär prova-på-rundor, fadderrundor, 

grönt kort-utbildning och en avslappnad och informell ”tävling” – allt för att våra nya golfare 

ska få en bra introduktion i spelet och klubben. Upplägget har under året varit uppskattat men 

är under inkörning, med erfarenheter från säsongen kommer aktiviteterna slipas ytterligare.     

 



Rese- och övriga klubbaktiviteter har utökats. Under året har det genomförts resor till Åland 

och Björkliden samt planerats en resa till Riga som tyvärr blev inställd p.g.a. för få deltagare. 

Resan till Åland blev snabbt överbokad och under två dagar genomfördes spel på två olika 

banor under lite kyliga förhållanden. Resan till Björkliden blev en riktig fullträff. I slutet på 

juli åkte 17 glada Björklidare med på klubbresan till klubbens vagga i Lappland. De flesta 

åkte tåg och på resan upp hann alla komma in i gänget. Väl framme i Björkliden bjöd 

anläggningen på en fantastisk utsikt och ett härligt boende samt sol i överflöd, nästan inte ett 

moln under 6 dagar, vindstilla och en temperatur på ca 23 grader. Magiskt vackert. På 

programmet stod partävlingar och en rad individuella tävlingar plus massor med spontan golf. 

Det fanns även tillfälle för fiske och ett dagsbesök hos våra norska vänner på Narviks 

Golfklubb med den otroliga banan i Sjomen. Med ljus dygnet runt hinner man med mycket. 

Banan i Björkliden höll bra klass även om det var tidigt på säsongen och greenen på hål ett 

inte var öppen än! Efter 10 års uppehåll gav 2017 års aktivitetsresa till Lappland och 

Björkliden ett starkt hopp om en fortsättning. 

Klubben har också provat på med ett antal pubaftnar och en Tyrolerafton, vilka har slagit väl 

ut. Det har varit lättsamma träffar där god mat och dryck och trevligt sällskap har blandats 

med information och en traditionell puttävling med mycket prestige på spel. Med erfarenheter 

av 2017 års verksamhet, kommer nya resor och aktiviteter att tas fram för 2018 års säsong.   

 

Styrelsen 

 

Klubben har under året haft 10 protokollförda möten samt ett avslutningsmöte den 9 

december på Sjöpaviljongen.     

 

Inför 2018 
 

Samarbetet mellan Björklidens Golfklubb och GolfStar börjar efter ett par år bli tydligare och 

det finns både plus och minus att ta hänsyn till. Klubben ser tydliga begränsningar när det 

gäller att kunna påverka erbjudna medlemsformer och spelavgifter för dessa. GolfStar har 

också en egen golfverksamhet som är organiserad under namnet Cloud GC och som även 

konkurrerar med Björklidens Golfklubb om medlemmar. På plussidan för klubben finns att vi 

numer kan fokusera på aktiviteter relaterade till golfen utan att behöva tänka på skötsel av 

anläggningar, personalrekrytering och hantering m.m. En förutsättning för detta är dock att 

klubben har pengar i kassan, vilka kommer via GolfStar från anslutna medlemmar till vår 

klubb. Som aktiviteter under 2018 för att säkra medlemsutveckling kommer klubben att göra 

dels en större satsning på utbildning mot befintliga golfare genom att subventionera 

golfträning i olika former inom alla sektioner, dels genom att göra en massiv satsning till 

skolor i närområdet med ett golf-prova-på erbjudande där en golfpro kör ett antal timmar 

under organiserade former. Detta kommer ge avtryck i media och också förhoppningsvis leda 

till nya medlemmar om vi sköter det rätt.  

 

Styrelsen har beslutat att klubben skall vara offensiv för att säkra ekonomi och en långsiktig 

verksamhet. Klubben kommer fortsatt aktivt utveckla både tävlingar och andra sociala 

aktiviteter för att befintliga och också nya medlemmar ska känna sig hemma. Detta innebär att 

erbjuda medlemmarna ett attraktivt tävlingsprogram, en omfattande utbildningsverksamhet 

samt ett större utbud av sociala aktiviteter och resor. 

 

 


