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ÅRSMÖTE
KALLELSE OCH 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Falsterbo Golfklubbs medlemmar 
kallas härmed till ordinarie Årsmöte för stadgeenliga val och beslut

Lördagen den 24 mars 2018 kl. 15.00
i Falsterbo Församlingshem, Skoltorget, Falsterbo

Årsmötesmiddag i klubbhuset kl. 19.00

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före års-
mötet, dvs senast 9 mars 2018. Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i 

klubbhuset senast en vecka före årsmötet.  

Föredragningslista Årsmötet 2018-03-24
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 justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
mötesprotokollet

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 samt disposition av 
överskott/underskott i enlighet med balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av

a) klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år

b) tre övriga ledamöter och en suppleant i styrelsen för en tid av 2 år 
samt eventuella fyllnadsval

c) två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant för en tid av 1 år

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av 3 år samt eventuella 
fyllnadsval

11. Information om verksamheten

12. Fastställande av budget för år 2018 samt medlemsavgifter för 2019

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

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande
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ÄNDRING AV 
MEDLEMSKATEGORI
FGK:s medlemmar har till och med 
10 december möjlighet att ändra sin 
medlemskategori för nästkommande år. 

Mellan den 11 december - 28 februari 
tar klubben ut en avgift på 500 kronor för 
ändring av medlemskategori. Efter den 28 
februari finns ingen möjlighet   att ändra 
medlemskategori för innevarande år.

Ändringar av medlemskategori ska ske 
skriftligen och skickas till info@falsterbogk.se
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CAPTAIN’S 
CORNER

Kära Medlemmar,

Den här gången kombinerar vi verksamhetsberättelsen och 
budgeten med handlingsplanen i ett enda dokument. Syftet 
är att försöka göra läsningen mer överskådlig. Vi uppdaterar 
ju handlingsplanen vart annat år och den är ett viktigt in-
strument för klubbens långsiktiga inriktning. Genomtänkta 
planer är sannolikt en anledning till framgångarna vi rönt 
de senaste åren gällande den ökade uppskattningen av vår 
golfklubb. Nyligen utsåg Svenska Golf Digest Falsterbo till 
rikets tredje bästa golfbana, men ännu trevligare är det att 
engelska Golf World rankade Falsterbo till kontinentala Eu-
ropas 18e bästa bana och samtidigt till Nordens allra bästa.    

Klubbens ekonomi är god. Dock står vi nu inför investerings-
behov utöver de vanliga. Bakgrunden är behovet av att höja 
16e och 17e fairways, vilket vi inte kan finansiera inom den 
löpande verksamheten då detta är ett stort projekt. Området 
är alltid fuktigt och ofta översvämmat, trots att vi har försökt 
dränera det med alla tillgängliga medel. Grundproblemet är 
att området i princip ligger på samma nivå som havsytan. 
Projektet är planerat till nästa vinter efter att det nu blivit 
godkänt av Länsstyrelsen. Vi har ju redan goda erfarenhe-
ter från höjningen av 10e fairway. Låt oss fånga den här 
möjligheten. Bagvagnshusen är också i mycket dåligt skick 
och behöver byggas om. Finansieringen av projekten kan 
ske via oss medlemmar eller externt genom lån. Vi har lånat 
pengar tidigare, exempelvis när vi byggde vagnhallen vid 
fyren. Det lånet betaldes tillbaks enligt strikta kriterier.

Under hösten har styrelsen fört diskussioner med Vellinge 
Kommun om skydd mot höga havsnivåer som hotar Falsterbo-
näset. Kommunens förslag går ut på att primärt skydda be-
byggelsen, men inte naturområdena eller golfbanorna. Det 
planeras för murar på 1a och 2a hålen samt för en vall på 
3e hålet som ska skydda husen längs golfbanan. Inom sty-
relsen är vi negariva till vallen på 3an. Kommunen kan där-
för tänka sig en mur här också. Klubben har sänt ett sam-
rådsyttrande till kommunen där vi efterlyser ett yttre skydd 
med målet att bevara hela Falsterbonäset. Stora värden står 
på spel och sista ordet är ännu inte sagt. De andra Näset-
klubbarna, och många fler intressenter, delar vår inställning i 

frågan. Vi kommer fortsatt följa och påverka utvecklingen 
samt hålla er informerade om hur det går.  

Många känner säkert till att Charlotte och Pelle har valt att av-
sluta driften av restaurangen efter alla framgångsrika år. Res-
taurangen har utvecklats till en av de absolut bästa i golfsve-
rige. Vi kommer att sakna dem, men när restaurangen snart 
öppnar igen blir det i ny regi och det är mycket glädjande att 
kunna hälsa Katarina och Ulf Ivholt välkomna. Sönerna Dennis 
och Melvin kommer också att delta i verksamheten. Jonathan 
Strömstedt kommer att vara ansvarig för den dagliga verksam-
heten. Vi önskar familjen Ivholt och Jonathan varmt välkomna 
och ser fram emot att få njuta av deras mat. 

Det har varit full fart på klubbens aktiviteter under säsongen 
och alla kommittéer har gjort gedigna insatser. Det har tävlats 
mycket och vi har haft trevliga utbyten med våra vänklubbar. 
Jag deltog i matchen mot Hamburger GC på hemmaplan, 
men har också besökt Royal Liverpool i samband med Näset-
klubbarnas juniorutbyte med densamma, Royal Birkdale och 
Caldy GC. Vår ökade juniorsatsning har sannolikt lagts mär-
ke till under sommaren. ProAm Falsterbo är ett unikt event 
där våra partners får tävla tillsammans med duktiga proffs 
från hela landet. Dam- och herrkommittéerna har i vanlig 
ordning haft gedigna program. Klubbkommittén har ordnat 
trevliga events till mångas glädje.           

När detta skrivs är det dags att välja in nya medlemmar för 
2018, vilket är en viktig uppgift. Det är bra att det finns 
tydliga kriterier för detta där familjeband sannolikt är den 
viktigaste faktorn. Falsterbo är en av få golfklubbar i landet 
som fortfarande har en kölista   

Jag vill framföra ett varmt tack till vår personal, våra en-
treprenörer, kommittéerna, revisorerna, partners, styrelse-
kollegorna och till alla frivilliga för alla insatser under det 
gångna året.

Jag ser fram emot att träffs på årsmötet den 24 mars och på 
den åtföljande middagen!

Svinga lugnt, Peter        
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ÅRSMÖTESMIDDAG
LÖRDAGEN DEN 24 MARS KL 19.00 I KLUBBHUSET

Kom och njut av trevligt sällskap, god middag 
och underhållning av Angelica Alm känd från ”Så ska det låta”

Klubben bjuder på fördrinken. 
Pris: 450 kr/person inklusive mat och 2 glas vin

Anmälan är bindande, 

Anmälan senast den 16 mars via lista i klubbhuset eller epost till info@falsterbogk.se

Notera att middagen måste betalas i förväg. 
Det går bra att betala i receptionen innan middagen. 

Max 100 deltagare. 

Hjärtligt välkomna!
Klubbkommittén

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningens förslag till Falsterbo Golfklubbs ordinarie årsmöte 2017. 

STYRELSE
Mandattiden utgår vid kommande årsmöte för nedanstående styrelseledamöter:

Peter Marcusson Ordförande
Krister Kjellström Ordinarie ledamot
Anders Larsson Ordinarie ledamot
Mikael Moritz Ordinarie ledamot
Charlotte Becker Suppleant

Valda på ytterligare ett år är ordinarie ledamöterna; Anna-Karin Hedenskog, Åsa Söderberg, Niklas Lindgren och              
suppleant Lars Wahlström.

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR:
Omval av Peter Marcusson Ordförande på ett år
Omval av Krister Kjellström Ordinarie ledamot på två år
Omval av Anders Larsson Ordinarie ledamot på två år
Omval av  Mikael Moritz Ordinarie ledamot på två år
Omval av Charlotte Becker Suppleant på två år

Till revisorer föreslår valberedningen:

Omval av  Hans-Åke Angtoft,  aukt. revisor ordinarie på ett år
Omval av  Robert Herslow  ordinarie på ett år
Omval av  Lars Månsson  suppleant på ett år

Falsterbo den 8 februari 2018

Hans Appelgren (2018) Tomas Roos (2019) Peter Chamberlain (2020)
Anette Roth (2018) Ann Stern (2019) Lena Hillstedt (2020)
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2017

Verksamheten på klubben har även 2017 varit fokuserad 
på att fortsatt hålla en bana i hög klass samt god service till 
medlemmar och gäster. Våren var svalare än normalt. Som-
maren var något kallare än vanligt och hösten innehöll en 
del regn. Styrelsen har under året haft 12 protokollförda 
möten.

STYRELSEN HAR UNDER ÅRET HAFT FÖLJANDE       
SAMMANSÄTTNING:
Peter Marcusson Ordförande
Niklas Lindgren Vice ordförande
Åsa Söderberg Skattmästare
Anna-Karin Hedenskog Sekreterare
Anders Larsson Ordf. fastighetskommittén
Krister Kjellström Ordf. tävlingskommittén
Mikael Moritz Ordf. elitkommittén

Suppleanter
Charlotte Becker Ordf. Juniorkommittén
Lars Wahlström  Ordf. marknadskommittén

Till styrelsen har adjungerats
Jan Ekblom Klubbchef 
David Leet Head pro

REVISORER
Under verksamhetsåret har auktoriserade revisor Hans-
Åke Angtoft och Robert Herslow fortlöpande granskat 
klubbens redovisning och ekonomiska rutiner.

FASTIGHETER
Falsterbo Golfklubb äger två fastigheter: Falsterbo 2:3 
(Norra Kålhagen vid 3:e tee), taxeringsvärde 0 kr respek-
tive Falsterbo 2:10 (klubbhuset med omgivande mark, 
övningsfältet, parkeringsplatsen och en del av 1:a hålet), 
taxeringsvärde 0 kr.

Byggnaderna och maskinerna är försäkrade till fullvärde. 

INFORMATION
Klubbens hemsida www.falsterbogk.se är fortsatt den hu-
vudsakliga informationskanalen för löpande information 
om vad som händer i och på klubben. 

Som ett komplement till hemsidan skickas e-post med-
delanden och nyhetsbrev löpande till de som har sin e-
postadress registrerad hos oss. Under sommaren hölls ett 
informationsmöte i klubbhuset där styrelsen informerade 
om verksamheten.  

Verksamhetsberättelsen är även i år fyllig med rapporter och 
resultat. Medlemsmatrikel med aktuella uppgifter om klub-
ben samt medlemsförteckning ges numera ut vartannat år.

PROVERKSAMHET/SHOP
David Leet Golf AB, d v s David Leet, Head Pro, och Markus 
Cedergren, Assistant Pro, har ansvarat för klubbens pro-
verksamhet och shop. Avtalet med David Leet Golf AB lö-
per till och med år 2019.

RESTAURANG
Klubben får nya krögare, Fam Ivholt med start 2018. Klub-
ben hälsar våra nya krögare varmt välkomna.  

ANSTÄLLDA
Medeltalet anställda har under året uppgått till 4,5 tjäns-
temän och 5,5 arbetare.

ADMINISTRATION/KANSLI
Jan Ekblom är Klubbchef med övergripande ansvar för 
bana och administration. Klubbchefen sköter kontakterna 
med medlemmar, entreprenörer och myndigheter samt 
ansvarar för samordningen av klubbens olika funktioner. 
Helen Nilsson har ansvaret för receptionen. Tina Gudmundsson 
anlitas som ekonom på deltid och sköter klubbens löpande 
redovisning. 

RECEPTION
Jesper Hansson har en anställning i receptionen som fördelar 
sig över tiden 1 mars – 31 oktober. Henrik Gunnarsson har 
varit timanställd i receptionen under sommaren och på 
helger.

BANAN
Håkan Lindberg har varit anställd som Course Manager 
med ansvar för banan och för klubbens fasta anläggning-
ar. Bo Göransson, Head Greenkeeper. Carl-Otto Billesborg 
Assistant Head Greenkepper. Övrig banpersonal bestod av 
bestod av Nils Åkerlund, Lucas Holmbäck Johannes Holm-
bäck och Robin Göransson. Alan Strachan har arbetat som 
konsult. Arbetsstyrkan har kompletterats med säsongsan-
ställda med speciellt fokus på detaljer i banskötseln samt 
korttidsanställda under sommarsäsongen.

MILJÖ
Även under 2017 har vi haft kontinuerlig kontakt med mil-
jöansvariga på Vellinge Kommun och Länsstyrelsen samt 
de båda närbelägna golfklubbarna.

TIDBOKNING
Under perioden maj-september samt alla dagar vecka 
27-33 har tiderna mellan 9.00-10.30 och 14.00-14.50 varit 
reserverade för medlemmar i FGK. Tre dagar före aktuell 
speldag har obokade tider släppts till gäster. Det har som

Styrelsen för Falsterbo Golfklubb avger med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräk-
ning sin redovisning för förvaltningen av klubbens angelägenheter under verksamhetsåret 2017.
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 tidigare år även funnits ”samma-dagtider”. All tidbokning 
har under året skett i Golfens IT-system och medlemmar 
och gäster har kunnat boka tider själva via internet.

HANDLINGSPLAN 2018-2023
En reviderad långtidsplan är framtagen. Den sträcker sig 
till 2023 och likt föregående planer ligger fokus på en 
ekonomi i balans, att steg för steg höja banas kvalitet och 
vårda vårt vackra klubbhus. 

KOMMITTÉER
Kommittéernas verksamhet redovisas med start på sid 20.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till kommittéledamöter 
och övriga ideellt arbetande inom klubben.

MEDLEMMAR PER 2013-2017          
Kategori Herrar Damer Summa

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Seniorer >36 år 480 483 323 325 803 808

Seniorer 26-35 år 66 74 24 24 90 98

Senior >30 år 504 501 500 329 322 325 833 823 825

Senior 26-30 år 33 33 34 10 12 15 43 45 49

Senior yngre 22-25 år 42 44 39 34 36 16 21 20 19 22 58 65 59 53 58

Summa seniorer 579 578 573 580 593 355 355 360 366 371 934 933 933 946 964

Junior 90 97 103 107 106 47 39 43 39 40 137 136 146 146 146

Professionell 3 3 3 4 5 0 0 0 0 3 3 3 4 5

Heders & Ständig 16 16 21 26 24 8 9 12 13 14 24 25 33 39 38

Overseas 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1

Summa heltidsmedlemmar 689 695 701 718 729 411 403 415 418 425 1100 1098 1116 1136 1154

Lågsäsong 22 27 31 33 30 14 22 28 30 32 36 49 59 63 62

Vardagssenior 12 10 8 6 6 8 6 4 4 3 20 16 12 10 9

Summa aktiva medlemmar 723 732 740 757 765 433 431 447 452 460 1156 1163 1187 1209 1225

Vilande 88 88 82 91 95 59 58 58 57 57 147 146 140 148 152

Summa aktiva och vilande 811 820 822 848 860 492 489 505 509 517 1303 1309 1327 1357 1377

Passiv 27 25 20 22 27 41 39 35 34 32 68 64 55 56 59

Summa inkl passiva 838 845 842 870 887 533 528 540 543 549 1371 1373 1382 1413 1436

Provjunior 50 64 55 50 41 24 18 28 28 22 74 82 83 78 63

Anställd 7 7 10 11 9 2 2 2 2 2 9 9 12 13 11

Summa 895 916 907 931 937 559 548 570 573 573 1454 1464 1477 1504 1510

Det saknas siffror i vissa intervaller ovan p g a att vi nu ändrar till de befintliga åldersintervallerna klubben har. 
Redan 2011 ändrades medlemsintervallet från 26-30 år till 26-35 år och 30 år och äldre till 36 år och äldre.
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RESULTATRÄKNING 2017

INTÄKTER
Medlemsavgifterna blev något högre än vad som budge-
terats. Inträdesavgifterna uppgick till 1 168 tkr vilket var 
högre än beräknat. Medlemsfonden tillförs beloppet för 
inträdesavgifter. Statistik över medlemmarnas fördelning i 
ålderskategorier och uppdelat på damer och herrar fram-
går av uppställningen på sidan 6.

Sponsorintäkterna uppgick till 1 249 tkr, vilket var lägre 
än budgeterat. Greenfeeintäkterna uppgick till 3 009 tkr, 
vilket var lägre än budget, men inte oväntat med tanke på 
vädrets makter under året.

Arrendeintäkterna blev något lägre än budgeterat.

KOSTNADER
ADMINISTRATION
De administrativa kostnaderna blev något högre än 
förväntat beroende på ökade kostnader i samband med 
installation av fibernät till klubbhuset och verkstaden.  

BANAN
Kostnaderna för banan uppgick till 6 229 tkr vilket är lägre 
än budget. Avvikelsen gentemot budget beror på att de 
lönekostnader som är direkt kopplade till specifika projekt 
som utförts på banan under året, har aktiverats.

FASTIGHETER
Kostnaderna uppgick under året till 1 447 tkr vilket är högre 
än budgeterat. En del av dessa kostnader hade kunnat akti-
verats men styrelsen har valt att belasta den löpande verk-
samheten, vilket då gjort att investeringarna i klubbhuset  å 
andra sidan är betydligt lägre än budget.

KOMMITTÉER
Sammanlagt kostade kommittéerna 1 332 tkr. 

ÖVRIGA KOSTNADER
Denna kostnadspost innehåller klubbens kostnader för 
möten, avgifter till SGF och Skånes GDF samt avgift till vår 
pro, sammanlagt uppgick dessa övriga kostnader till 669 tkr.

AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar beräknas utifrån bedömd ekono-
misk livslängd. För 2017 uppgick avskrivningarna till samman-
lagt 3 676 tkr. Avskrivningar som beräknas på sådana investe-
ringar som årsmötet beslutat om i särskild ordning balanseras 
av motsvarande fondupplösningar och blir därmed resultat-
neutrala. Under rubriken bokslutsdispositioner nedan redo-
görs för såväl fondavsättningar som upplösningar av fonder.

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avsättning till och upplösning av fonder sker i enlighet med fastställda regler. TKR

Inträdesavgifter till Medlemsfonden 1 168

Livstidsmedlemskap 960

Del av sponsoravgifterna till Sponsorfonden 581

Erhållna gåvor till Donationsfonden  54

Erhållna gåvor till Donationsfonden  0

SUMMA AVSÄTTNINGAR 2 763

Upplösning av Medlemsfonden pro- o banverkstad m.m. 1 382

Upplösning av livstidsmedlemsfond motsvarande årlig medlemsavgift 153

Upplösning av Sponsorfonden avseende renoveringar och projekt på banan 1 611

Upplösning av Donationsfonden avseende klubbhuset och utemöbler 54

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat uppgår till underskott med 6 tkr, vilket är sämre än den budgeterade vinsten på 45 tkr.

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN
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RESULTATRÄKNING, TKR Not utfall 2017 budget 2017 utfall 2016

INTÄKTER

Medlemsavgifter 9 430 9 350 8 913
Inträdesavgifter 1 168 930 1 110
Livstidsmedlemsavgifter 960 960 512
Greenfee 3 009 3 100 3 018
Sponsorer, banguide, Team Falsterbo 3 1 249 1 450 1 400
Övriga intäkter 64 100 173
Arrendeintäkter 2 270 300 291
Donationer övriga 54 0 0
SUMMA INTÄKTER 16 204 16 190 15 417

KOSTNADER
Administration
Löner och lönebikostnader 4 -2 070 -2 000 -1 899
Övriga administrativa kostnader -1 228 -1 100 -1 028

-3 298 -3 100 -2 927
Bana
Löner och lönebikostnader 4 -4 260 -4 440 -4 388
Övriga kostnader banan -1 969 -2 300 -1 994

-6 229 -6 740 -6 382

Fastigheter -1 447 -1 100 -1 372

Kommittéer
Tävlingskommittén 84 65 78
Juniorkommittén 4 -748 -550 -462
Elitkommittén -124 -180 -138
Marknadskommittén -394 -400 -333
Spelkommittén -101 -95 0

Klubbkommittén -29 -60 -9

Herrkommittén -14 -15 -15
Damkommittén -6 -20 -11

-1 332 -1 255 -890
Övriga kostnader
Möten m.m. -127 -110 -107

Professional -188 -150 -188

Föreningsavgifter -354 -360 -357

-669 -620 -652
SUMMA KOSTNADER -12 975 -12 815 -12 223

Avskrivningar 5 -3 676 -3 100 -3 122
RÖRELSERESULTAT -447 275 72

Andra intäkter
Vinst vid försäljning av maskiner 6 0 214

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader -2 0 -5
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER -443 275 281

Bokslutsdispositioner
Fondavsättningar 6 -2 763 -2 530 -2 261
Upplösning av fondmedel 6 3 200 2 300 2 018

ÅRETS RESULTAT -6 45 38
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Årets bruttoinvesteringar uppgick till 4 215 tkr jämfört 
med en budget på 3 690 tkr.  Avvikelsen beror på sty-
relsen beslutade att projektet med att renovera bunk-
rarna på hål 4 utvidgades till att inkludera höjning av 
fairway, ny foregreen, renovering av teer både på hål 
4 och 5 mm.

Övriga projekt och åtgärder som gjorts under 2017 är 
bl a området runt green på hål 2 som renoverats klart. 
På hål 3 har samtliga bunkrar samt området ca 70 m 
kort greenen renoverats. På hål 9 har blå och röd tee 
renoverats och på hål 9, 15 och 16 har fairwaybunkrar 
renoverats.

En ny vit tee har byggts på hål 18.

En ny övningsbunker har byggts på övningsgreenen, 
skyddsnät har satts upp vid övningsbunkern samt längs 

INVESTERINGAR 2017

INVESTERINGAR, Kkr Budget 
2017

Utfall 
2017

Maskiner till banan 1 425 1 494

Banförbättringar 1 615 2 676

Klubbhus 650 45

SUMMA 3 690 4 215

Avgår försäljning maskiner 0 -6

SUMMA INVESTERINGAR 3 690 4 209

övningsfältets högra sida. Korthålsbanan har förbättrats 
med bl a fyra nya greener, bevattning och greenbunkrar.

Under året har en ny greenklippare, två nya tee- och fore-
greenklippare, ny luftningsmaskin samt ny turbinblåsare 
köpts in till banan.
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BALANSRÄKNING 2017

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivning på anläggningstillgångar sker enligt plan 
baserad på bedömd ekonomisk livslängd:
Datorer 4 år
Maskiner och inventarier utom datorer 5 år
Markanläggningar 5 resp 10 år
Installationer i fastighet 10 år
Byggnader 20 år

Under 2017 har investeringar för banförbättringar gjorts 
med 2 676 tkr med 5-årig ekonomisk livslängd. Under året 
har också investerats 1 494 tkr i maskiner till banan med 
5-årig ekonomisk livslängd.  

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulagret är inventerat på balansdagen. Likvida medel 
utgörs av kassa och plusgiro. 

FONDMEDEL
Fonderna uppgick på balansdagen till 13 255 tkr.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Reversskulder till medlemmar har återbetalats med 7 tkr. 
Klubbens skuld till medlemmarna uppgår till 352 tkr.

Checkkontokrediten uppgick vid bokslutet till 3 500 tkr. 
Den 31 december hade checkräkningskrediten utnyttjas 
med 1 876 tkr. 

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder uppgår till 550 tkr (502 tkr). Upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 1 232 tkr 
(1 349 tkr), vilket består huvudsakligen av upplupna se-
mesterlöner, personalens skatter samt sociala avgifter.

Som redovisades i föregående verksamhetsberättelse har 
klubben fortsatt en momsfodran på skattemyndigheten 
på 59 tkr vilken kommer att utbetalas under 2018.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS VINST/FÖRLUST
Styrelsen föreslår att årets vinst på -6 tkr överförs i ny räk-
ning. Balanserade vinstmedel uppgår därefter till -631 tkr.

KASSAFLÖDESANALYS, TKR 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner -443 281

Avskrivningar 3 676 3 122

3 233 3 403
Finansieringsverksamheten

Återbetalning av medlemslån -7 -10

-7 -10

Investeringsverksamheten

Löpande investeringar -4 215 -4 144

-4 215 -4 144
Förändringar av rörelsekapitalet

Ökning/-minskning av omsättningstillgångar 90 36

Ökning/-minskning av kortfristiga skulder -69 -143

21 -107

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL, CHECKRÄKNINGSKREDIT -968 -858

INGÅENDE BALANS 80 938

UTGÅENDE BALANS -888 80
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BALANSRÄKNINGAR, TKR 17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader 4 156 4 989

Mark 83 83

Markanläggningar 6 375 5 063

Maskiner och inventarier 4 758 4 722

15 372 14 857

Omsättningstillgångar

Varulager 5 15

Kundfordringar 46 56

Momsfordringar 59 119

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 138 148

Likvida medel 1 014 82

1 262 420

SUMMA TILLGÅNGAR 16 634 15 277

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Balanserad vinst -625 -664

Årets resultat -6 38

Fondmedel 13 255 13 692

12 624 13 066

Långfristiga skulder

Medlemsreverser 352 359

Checkkredit SEB 1 876 0

2 228 359

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 550 502

Övriga kortfristiga skulder 174 197

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 058 1 153

1 782 1 852

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 634 15 277
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NOT 2- ARRENDEINTÄKTER, TKR 2017 2016

Shop/proverkstad/drivingrange                                                 127 131

Restaurang                                                                                           143 160

SUMMA 270 291

NOT 3 - SPONSORINTÄKTER, TKR 2017 2016

Sponsorklubben 1 162 1 279

Banguiden 0 0

Team Falsterbo 88 121

SUMMA 1 250 1 400

NOTER
NOT 1- REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Bokföringslagen samt tillämpliga delar i Årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd avseende intäkter och kostnader i ideella föreningar (BFNAR 2002:8). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade mot tidigare år.

NOT 4 - LÖNEKOSTNADER,TKR 2017 2016

Löner till fast anställda 3 717 3 687

Löner till säsongsanställda 792 998

Arbetsgivaravgifter RFV 1415 1426

Pensionskostnader inkl löneskatt 400 396

SUMMA 6 324 6 507

NOT 5 - ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR,TKR

Byggnader Mark
Mark-

anläggningar
Maskiner och 
inventarier Totalt

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ackumulerat anskaffningsvärde  

Ingående balans 14 015 14 015 83 83 12 132 10 136 27 045 24 897 53 275 49 131

Årets investeringar 0 0 2 676 1 996 1 539 2 148 4 215 4 144

UTGÅENDE BALANS 14 015 14 015 83 83 14 808 12 132 28 584 27 045 57 490 53 275

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -9 028 -8 425 0 0 -7 070 -5 969 -22 317 -20 900 -38 415 -35 294

Årets avskrivningar enligt plan -834 -603 -1 364 -1 101 -1 479 -1 417 -3 677 -3 121

UTGÅENDE BALANS -9 862 -9 028 0 0 -8 434 -7 070 -23 796 -22 317 -42 092 -38 415

  

BOKFÖRT VÄRDE 4 153 4 987 83 83 6 374 5 062 4 788 4 728 15 398 14 860
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Falsterbo 16 februari 2018
Styrelsen Falsterbo Golfklubb

Peter Marcusson
Ordförande

Åsa Söderberg Anna-Karin Hedenskog

NOT 6 - FONDMEDEL, TKR

Medlemsfond Sponsorfond
Livstidsmedlems-

fond
Donationsfond fd 

Jubileumsfond Totalt

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ackumulerat fondvärde  

Ingående balans 5 446 5 420 3 091 3 171 5 155 4 762 0 95 13 692 13 448

Årets avsättning 1 168 1 110 581 640 960 512 54 0 2 763 2 262

Efterskänkta reverser 0 0

Årets upplösning -1 382 -1 084 -1 611 -720 -153 -119 -54 -95 -3 200 -2 018

UTGÅENDE BALANS 5 232 5 446 2 061 3 091 5 962 5 155 0 0 13 255 13 692

NOT 7 - CHECKKONTOKREDIT, TKR
Checkkontokrediten uppgick vid bokslutet till 3 500 tkr, varav 1 876 tkr utnyttjats.    

Mikael Moritz Krister Kjellström Anders Larsson 

Niklas Lindgren
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RAPPORT  OM ÅRSBOKSLUTET
Vi har reviderat årsbokslutet för Falsterbo Golfklubb för 
år 2017.

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSBOKSLUTET
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett års-
bokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprät-
tandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett års-
bokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORERNAS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval 
av vår revision. Auktoriserad  revisor har utfört  revisio-
nen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi föl-
jer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört 
revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda re-
visorer i Sverige.

En revision  innefattar  att  genom olika åtgärder  inhämta 
revisionsbevis   om   belopp   och   annan   information   i 
årsbokslutet.   Revisorn  väljer   vilka   åtgärder   som  ska 
utföras,   bland   annat  genom  att   bedöma  riskerna  för 
väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller  på  fel.  Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslu-
tet för att ge en rättvisande  bild  i syfte  att  utforma  
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till  omständigheterna, men inte  i syfte  att  göra  ett  ut-
talande  om effektiviteten  i föreningens interna  kontroll.  
En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-
nen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med bokföringslagen.
 

RAPPORT  OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat 
styrelsens förvaltning av Falsterbo GK för år 2017.

STYRELSENS  ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORERNAS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrel-
sens förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för  vårt  uttalande om förvaltningen har 
vi utöver  vår  revision  av  årsbokslutet granskat  väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnings-
skyldig mot föreningen eller om det finns skäl för entle-
digande.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
Styrelseledamöterna  har  inte  handlat i strid med fören-
ingens stadgar.

Falsterbo den 18 februari 2018

Hans-Åke Angtoft
Auktoriserad revisor

Robert Herslow
Förtroendevald revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Klubbens revisorer Hans-Åke Angtoft 
och Robert Herslow 

Till föreningsstämman i Falsterbo Golfklubb, org.nr 846000·1509
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RESULTATBUDGET 2018

Budgeten för 2018 är uppbyggd på en normal drift med 
fokus på Handlingsplan 2018-2023.

Intäkterna beräknas uppgå till 17 345 tkr vilket är högre 
än 2017.

Klubbens kostnader före avskrivningar för att hålla igång 
verksamheten budgeteras till 13 235 tkr.  

INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFTER
Årsmötet 2017 beslutade om årsavgifter och skåpavgifter 
för 2018 enligt tabell på sid 17.

GREENFEE
Under 2018 räknar vi med i stort sett samma intäkter som 
budgeterades för 2017.

SPONSORINTÄKTER
Vi räknar med att intäkterna från sponsorer och företags-
golfarrangemang blir något högre än 2017.

ARRENDEINTÄKTER
Arrendeintäkterna förväntas bli lägre än intäkterna för 
2017, med avseende på ny krögare.

DONATIONER
Vi budgeterar inga donationer för 2018, men naturligtvis 
är alla bidrag välkomna!

KOSTNADER
ADMINISTRATION
Kostnaderna för 2018 budgeteras något högre än 2017, 
ökningen motsvaras av normala pris- och löneökningar. 

BANA
Kostnader för banskötseln beräknas uppgå till 7 000 tkr, 
vilket är något högre än föregående år på grund av öka-
de aktiviteter på banan.  

Investeringar i maskiner beräknas att uppgå till 1 180 tkr. 
Samtliga investeringar för 2018 redogörs på sidan 17.

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Vi räknar med att även under 2018 satsa på fortsatta för-
bättringar i och runt klubbhuset. Kostnaderna för 2018 
har budgeterats till 550 tkr.

ÖVRIGA KOMMITTÉER
Kostnaderna för kommittéerna beräknas till 1 355 tkr.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Inträdesavgifterna förs som vanligt till Medlemsfonden. 
En del av sponsorernas insatser förs till Sponsorfonden. 
Upplösning av sponsorfonden sker mot avskrivningar på 
de investeringar som årsmötet beslutat om under före-
gående år. 

ÅRETS RESULTAT
För 2018 budgeteras ett resultat på 5 tkr.

PLAN 2019
Preliminärt beräknas 2019 medföra intäkter och kostnader 
i enlighet med kolumnen längst till vänster i tabellen på 
sid 16 vilket gör att styrelsen föreslår en årsavgift på 8 600 
kronor för 2019.
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RESULTATRÄKNING, TKR plan 2019 budget 2018 utfall 2017

INTÄKTER

Medlemsavgifter 9 950 9 875 9 430

Inträdesavgifter 1 050 1 020 1 168

Livstidsmedlemsavgifter 0 1 660 960

Greenfee 3 150 3 100 3 009

Sponsorer, banguide, Team Falsterbo 1 450 1 450 1 249

Övriga intäkter 100 100 74

Arrendeintäkter 300 140 260

Donationer övriga 0 0 54

SUMMA INTÄKTER 16 000 17 345 16 204

KOSTNADER

Administration

Löner och lönebikostnader -2 300 -2 200 -2 070

Övriga administrativa kostnader -1 200 -1 150 -1 228

-3 500 -3 350 -3 298

Bana

Löner och lönebikostnader -4 500 -4 230 -4 260

Övriga kostnader banan -2 500 -2 405 -1 969

-7 000 -6 635 -6 229

Fastigheter -1 150 -1 300 -1 447

Kommittéer

Tävlingskommittén 100 100 84

Juniorkommittén -680 -750 -748

Elitkommittén -180 -160 -124

Marknadskommittén -400 -355 -394

Spelkommittén -95 -95 -101

Klubbkommittén -60 -60 -29

Damkommittén -15 -15 -14

Herrkommittén -20 -20 -6

-1 350 -1 355 -1 332
Övriga kostnader

Möten m.m. -130 -110 -127

Professional -190 -190 -188

Föreningsavgifter -400 -395 -354

-720 -695 -669

SUMMA KOSTNADER -13 720 -13 335 -12 975

Avskrivningar -4 000 -3 800 -3 676

RÖRELSERESULTAT -1 720 210 -447

Andra intäkter

Vinst vid försäljning av maskiner 0 0 6

Finansiella intäkter och kostnader 0

Räntenetto 0 0 -2

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER -1 720 210 -443

Bokslutsdispositioner

Fondavsättningar -1 800 -3 405 -2 763

Upplösning av fondmedel 3 450 3 200 3 200

ÅRETS RESULTAT -70 5 -6
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INVESTERINGSBUDGET 2018, TKR
Budget 

Maskiner till banan 1 180

Banförbättringar (S) 3 320

Klubbhus (M) 550

SUMMA 5 050

Avgår försäljning maskiner 0

SUMMA INVESTERINGAR 5 050

(S) Sponsorfonden tas i anspråk för dessa investeringar
(M) Medlemsfonden tas i anspråk för dessa investeringar

ÅRSAVGIFTER 2018

Styrelsen föreslår en höjning av senioravgiften med 300 kr
(ca 4%) till 8 600  samt att övriga avgifter höjs enligt sed-
vanlig mall.

MEDLEMSAVGIFTER 2018 2019

Senior över 36 8 300 8 600

Senior 26-35 6 500 6 700

Senior yngre 22-25 5 000 5 200

Junior 1 3 400 3 500

Junior 2 o flera i familjen 2 600 2 700

Provjunior 3 400 3 500

Vardagssenior 5 000 5 200

Lågsäsongsmedlem 5 400 5 600

Vilande 3 400 3 500

Passiv 1 000 1 000

Overseas 1-årsmedlemskap 3 800 4 000

Livstidsmedlemskap 40 x senioravgiften

Inträdesavgift 4 x 
årsavgiften

4 x 
årsavgiften

Förseningsavgifter

Betalning ska vara klubben tillhanda senast den 28 februari.
För erhållen betalning i mars utgår en förseningsavgift om 600 kr 
och från april 1000 kr.

SKÅPAVGIFTER

Klädskåp 2018 2019

Klädskåp stort 1100 1 200

Dito med låda i damrummet 1 200 1 300

Klädskåp litet 600 650

Bagvagnsskåp

Underskåp stort 1 200 1 200

Underskåp mindre 1 100 1 100

Överskåp stort 1 100 1 100

Överskåp mindre 1 000 1 050

Juniorskåp enkelt 350 300

Juniorskåp dubbelt 550 500

Batteriskåp med eluttag 600 650

Sista betalningsdag den 28 februari

KASSAFLÖDESANALYS, TKR
Budget

2018
Utfall
2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 210 -443

Avskrivningar 3 800 3 676

4 010 3 233

Finansieringsverksamheten

Återbetalning medlemslån 0 -7

0 -7

Investeringsverksamheten

Löpande investeringar -5 050 -4 215

-5 050 -4 215

Minskning/-ökning av 
omsättningstillgångar 100 90

Ökning/-minskning av 
kortfristiga skulder

-100 -69

0 21

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL, 
CHECKRÄKNINGSKREDIT

-1 040 -968
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Bankommittén har under 2017 hållit 8 protokollförda möten. 
Vid vissa möten har även konsulterande greenkeeper Alan 
Strachan adjungerats. 

VÅRENS PROJEKT PÅ BANAN 2017
Under våren slutfördes renoveringen av området runt green 
2. Samtliga bunkrar renoverades, foregreen och området 
före green frästes upp, fylldes upp med sand och såbädd och 
torvades om med gräs. Bunkrarna innan green höjdes för att 
förbättra dräneringen och skapa en större visuell utmaning 
från tee. Till höger om green skapade ett intressant område 
med grässvackor, några torvade bunkrar och några bunkrar 
med strandråg i kanterna. Bron bakom green till backtee 3 
har tagits bort och ersatts med fairwaygräs ovanpå ett be-
tongrör, som förbinder de två dammarna.  

En ny bevattningsbrunn grävdes bakom green 18 och har 
anslutits till bevattningsdammen. Brunnen kompletterar 
klubbens 4 tidigare brunnar och gör att kapaciteten närmar 
sig målsättningen att kunna tillföra bevattningsdammen åt-
minstone 300 kubikmeter vatten per dygn. 

På hål 3 renoverades samtliga bunkrar förutom drivebunkern 
samt hela området från tvärbunkern c:a 70 m kort green och 
runt greenen. Bunkrarna torvades och forgreen och fairway 
frästes upp, fylldes på med sand och såbädd samt torvades 
med nytt svingelgräs. Den främre delen av green omvandla-
des till foregreen och greenen förlängdes något bakåt vilket 
har skapat en mer upphöjd och kuperad greenyta. I samband 
med detta renoverades även gul, blå och röd tee samt områ-
det däromkring på hål 4.  

En ny vit tee färdigställdes på hål 18 ungefär 20 m bakom 
nuvarande tee och blå och röd tee renoverades på hål 9.

Fairwaybunkrar renoverades på hål 9, 15 och 16 och en ny öv-
ningsbunker byggdes vid övningsgreenen. Skyddsnät sattes 
upp vid övningsbunkern samt längs övningsfältets högra sida 
för att hindra övningsbollar från att försvinna in i buskarna.

Korthålsbanan längst ned på övningsfältet förbättrades ge-
nom att 4 nya greener med bevattning och greenbunkrar 
byggdes. Detta har skapat mycket bättre förutsättningarna 
för organiserad juniorträning och även nya möjligheter för 
medlemmarna att träna närspel. 

SÄSONGEN 2017
Säsongen 2017 kännetecknades av mycket nederbörd och 
under perioden juni-oktober regnade det drygt 13 % mer i 
Falsterbo än under genomsnittsperioden de 10 föregående 
åren. Detta har medfört att banan under säsongen varit 
mjukare än önskat och att några av banans lägre liggande 
fairways som exempelvis på hål 12, 16 och 17 tidvis varit över-
svämmade. En positiv sidoeffekt av det våta vädret är att ny-
reparerade ytor och vissa områden med klenare gräsväxt till 
viss del återhämtat sig.   

Klubbens frivilliga banlagargrupp under ledning av Krister 
Kjellström har under året fortsatt att utveckla sitt strålande 
arbete med att varje vecka under säsongen fylla i torvuppslag 
på fairways med dress och gräsfrön. En stor eloge till dessa 
entusiaster som starkt bidrar till att förbättra vår bana. 

Sedan ett antal år tillbaka har mycket arbete koncentrerats 
mot att stärka banans linkskaraktär genom att justera klipp-

BANKOMMITTÉN
Bankommittén 2017: Niklas Lindgren (ordförande), Fredrik Hedenskog, Krister Kjellström , Håkan Lindberg, Bo Göransson, 

Maria Silfverschiöld, Alan Strachan (adjungerad) och Jan Ekblom (adjungerad).
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linjer och genom att skapa fastare spelytor med starkare 
bestånd av tåliga gräsarter som rödsvingel och ängsgröe, 
där rödsvingeln blir dominerande. Arbetet med luftning av 
greener, dressning och stödsådd pågår kontinuerligt och be-
vattningssystemet kompletteras så att gräset på alla spelytor 
skall kunna hållas vid liv även under torkperioder. En viktig 
målsättning i det kommande arbetet är att fortsätta stärka 
fairways med luftning, stödsådd och mer frekvent dressning 
med sand, inte minst på banans lägre fairways där det i mar-
ken finns mycket kompakterat dött växtmaterial.  

Golfare tenderar att lämna spår efter sig på greenerna i 
form av nedslagsmärken och detta är tyvärr ett ständigt 
problem då ett oreparerat nedslagsmärke tar mycket lång 
tid på sig att läka. Om vi golfare med hjälp av greenlagare 
kunde reparera vårt eget nedslagsmärke samt ytterligare 
ett eller två nedslagsmärken innan vi lämnar varje green 
vore mycket vunnet. Också under lågsäsong är detta viktigt 
när greenerna är mjukare och gräset inte växer så mycket. 
Även bunkrarna kan vi golfare bidra till att hålla i gott skick 
genom att kratta rätt. Många spelare krattar bunkern mot 
sig när de går ur bunkern vilket leder till att mycket sand 
samlas i bunkerns kanter och att bunkerns mitt kan sakna 
sand. Genom att kratta bunkern ifrån sig när man går ur 
bunkern kan golfaren i stället bidra till att sanden stannar 
kvar i mitten av bunkern.  

   

HÖSTENS PROJEKT PÅ BANAN 2017 
Under hösten har hål 4 renoverats. Fairway från ungefär 80 
m före green samt foregreen runt hela green har frästs upp 
och fyllts på med sand och såbädd. Vattenkanten i hela detta 
område har byggts upp med grästorv och fairway har for-
mats så att två ryggar sluttar in i fairway från åsen till vänster. 
Området mellan greenbunkern och åsen har höjts något och 
kopplats ihop med åsen samtidigt som grässvackor skapats 
närmast green. Greenbunkern har ersatts med tre mindre 
bunkrar och den stora fairwaybunkern vid tee 5 har renove-
rats och förminskats. Den vänstra drivebunkern har renove-
rats och gjorts mindre och en ny drivebunker har byggts un-
gefär 40 m närmare green. I samband med arbetena på hål 4 
har även drivebunkern på hål 3 renoverats och en ny vit tee 
har byggts på hål 5. Samtliga dessa ytor kommer att torvas 
med svingelgräs under våren 2018 så fort väderleken tillåter. 
Grästorv från hål 4 och 5 har använts till att gräslägga större 
delen av den tidigare grusgången på hål 8. Området direkt 
efter träbron på hål 11 har renoverats. Utslagsmattan på dri-
ving range till höger om verkstaden har ersatts med en ny.   

PROJEKT PÅ BANAN UNDER 2018 
Våren 2018 planeras en renovering av samtliga greenbunk-
rar på hål 5 samt foregreen och fairwayområdet närmast fo-
regreen. Även området från green 5 bort mot tee 11 samt 
hela tee 11 exklusive nyanlagda orange tee kommer att re-
noveras. Nya röda och orange tees kommer att byggas på hål 
2 och även en ny vit tee på hål 6. Nya orange tees kommer 
sannolikt att byggas på hål 8 och hål 14. Åsen längs fairway 
på hål 5 har använts som transportväg under höstens arbe-
ten på hål 4 och kommer därför att renoveras. Om vi hin-
ner, kommer den stora tvärbunkern på hål 9 att renoveras 
och den högra delen av bunkern kommer att läggas igen. 

Ytvattenbrunnar kommer att kopplas in vid tee 4 och på hål 
12 och nyanläggas längs fairway 16 och eventuellt 17. Läns-
styrelsen har avsatt medel för en rensning av Flommen under 
2018 eller 2019 och klubben för nu en dialog med Länsstyrel-
sen för att påskynda arbetet. Vellinge Kommun planerar att 
uppföra ett vindskydd vid Ule Nabbe våren 2018. När detta 
är färdigställt kommer rosensnåret mellan green 16 och tee 
17 att tas bort. FGK sökte våren 2017 dispens från Länsstyrel-
sen för att höja klitterna ungefär vid röd och orange tee 17 
för att hindra framtida inträngning av havsvatten, som sked-
de vid den punkten i samband med högvattnet i början av ja-
nuari 2017. Beroende på om och när dispensansökan beviljas 
kan det bli aktuellt att genomföra höjningen av de aktuella 
klitterna. Klubben tittar även på möjligheten att förbättra 
informationen på tees genom att införa kompakta mätpin-
nar med plats för informationstext angående hålnummer, 
par, handicap, avstånd, hålets namn och sponsor.   

Under hösten 2018 planeras en renovering och höjning av 
fairways 16 och 17 samt renovering av bunkrar på dessa hål 
att påbörjas för att sedan färdigställs våren 2019. Hålen kom-
mer då också att kompletteras med nybyggda orange tees.

I samarbete med Vellinge kommun siktar klubben mot att 
cykel- och gångstråket längs hål 15 och 16 kan förlängas 
norrut i en sträckning nedanför de gamla sanddynerna 
längs hål 12 och ansluta till gången norrut vid Flommens 
GK:s övningsfält. 
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I enlighet med vad som sades här i detta forum för ett år 
sedan har vi under innevarande år således slutfört arbetet 
med klubbens entré som vi nu tycker smälter väl in i, och 
är bättre anpassad till vårt klubbhus.

I akt och mening att få till en fungerande attraktiv helhet, 
så har vi även tagit bort den dominanta ”inchecknings-
automaten” som istället har  integrerats i väggen direkt 
in till vänster inne i själva foajén.

Vi har även- med fantastisk generositet från vår partner 
Dux – kunnat utrusta klubben med helt nya Thonetstolar 
till vår restaurang. Som kuriosa bör nämnas att denna 
världsberömda stolsdesign kom ut på marknaden 1909 
som den minnesgoda läsaren genast igenkänner som 
FGKs födelseår!

I enlighet med årsmötesbeslut så har lejonparten av de 
möjliga investeringsmedlen allokerats till vår bana, med 
ett utmärkt resultat som följd.

Således har vi under verksamhetsåret i övrigt inte genom-
fört några större byggprojekt, utan satsat på traditionellt 
service- och underhållsarbete.

Vi har oförtrutet under året, tillsammans med specialister 
jagat orsaken till dålig lukt i klubbhuset, och har slutligen 
funnit orsaken till detta i avloppsrören under köket. Så-
ledes kunde vi i samband med att krögarna stängde för 
säsongen bryta upp golvet och åtgärda problemet!

Vi börjar se årens gång, inte minst i vårt restaurangkök, 
där behovet av nya maskiner är överhängande. Vi kom-
mer därför i samklang med våra nya restauratörer ge-
nomföra ett antal nyinvesteringar i köket och i bardelen. 

Avslutningvis vill vi nämna att kommittén nu påbörjat 
projekteringsarbetet tillsammans med lokal arkitekt att 
ta fram förslag på nya bagvagnsbyggnader. Jag tror att vi 
alla kan skriva under på att dagens befintliga byggnader 
är undermåliga på ett antal punkter, inte minst antalet 
skåpplatser, samt även komfort- och säkerhetsdetaljer.

Ambitionen är att kunna presentera för framtida årsmöte 
ett förslag med både fler skåp, och en förbättrad miljö 
med batteriladdning, värme mm. 

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Fastighetskommittén 2017: Anders Larsson (ordförande), Håkan Ekvall, Jan Ekblom och Håkan Lindberg
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Även under 2017 tog verksamheten med starters och 
golfvärdar ett par rejäla kliv framåt och i juli var hela 43 
medlemmar frivilligt i farten för att hjälpa medlemmar 
och gäster till golfrundor med bättre flyt. Starters och 
golfvärdar börjar sin tjänstgöring under andra hälften av 
juni och finns sedan i aktion varje dag fram till efter Falster-
boveckan i augusti och därefter under helger ända in i 
oktober. Det är en långsiktig målsättning för klubben att 
rondtiderna även under sommaren skall ligga på maximalt 
4 timmar och här spelar starters och golfvärdar en mycket 
viktig roll. Starters hjälper spelare att komma iväg på bäs-
ta sätt och i rätt tid från tee 1 och golfvärdarna håller ett 
öga på att spelet ute på banan flyter på och kan hjälpa 
både spelare och flanörer till rätta. Som starter och golf-
värd träffar man massor av glada och trevliga människor 
under de 4-timmars pass man är i tjänst och alla som vill 
hjälpa till är mycket välkomna att anmäla sig som starter 
och golfvärd i receptionen. Till nästa säsong 2018 kommer 
vi att satsa mer på att övertyga alla golfare i Falsterbo att 
prova ”Ready golf”. Flera av golfens ledande aktörer sat-
sar nu på ”Ready golf” för att öka trivseln på banan och 
bland annat användes ”Ready Golf” under kvalet till årets 
British Amateur Championship. 

Fram till siste oktober hade nära 4 600 greenfeerundor 
spelats på Falsterbo under 2017 och den totala greenfeen 
uppgick till 2 970 kkr vilket var något mer än under mot-
svarande period föregående år. Med tanke att hål 2 och 3 

renoverades under vintern och därför spelades till proviso-
riska greener fram till mitten av maj och att vädret under 
både sommaren och hösten var ovanligt blött är det gläd-
jande att greenfeeintäkterna ändå har varit stabila. Man 
kan konstatera att antalet gäster varit relativt jämnt för-
delade från maj till september med 600-700 greenfeerun-
dor per månad. Flest besökare hade klubben i september 
då 754 gäster spelade mot greenfee. 

Falsterbo Member Guests har redan blivit en härlig tradi-
tion och spelades i år måndagen den 22 maj. I varje lag 
deltog en medlem från Falsterbo tillsammans med tre gäs-
ter från andra klubbar och totalt deltog ett tjugotal lag . 
Dagen inleddes med en god och festlig gemensam lunch i 
klubbhuset och därefter blev det shot gun start över hela 
banan. Ett särskilt tack till Hasse Lindeblad från Lindeblad & 
Wendin, som såg till att det fanns ett riktigt fint prisbord till 
alla vinnare. Stämningen var på topp och förhoppningen är 
att dagen ledde till att Falsterbo GK fick flera nya och entu-
siastiska ambassadörer. Kommande säsong 2018 arrangeras 
Falsterbo Member Guests måndagen den 21 maj.  

Sedan 2011 får FGK:s gäster en enkät med frågor om hur 
man upplevde service, bana, restaurang, shop, tränare etc. 
I jämförelse med 45 Skåneklubbar och även övriga klubbar 
i landet får FGK högt så kallade ”Net Promoter Score”. I 
Skåne är NPS 43 medan FGK fick värdet 59. Gästernas NPS 
i övriga delar av landet var 52 för 2017. 

SPELKOMMITTÉN 
Spelkommittén 2017: Niklas Lindgren (ordförande), J-O Annemark, Mikael Bluhme, Anders Lindholm, Mikael Moritz

och Jan Ekblom (adjungerad). Till mötena adjungeras även Helen Nilsson.
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2017 har vi fortsatt arbetet med nyrekrytering och mål-
sättning hcp 36 för dem som är i träning. Vår och höst har 
ca 60 barn deltagit i träning, under sommaren har ytterli-
gare ca 60 yngre barn deltagit i Golfkul och ca 50 juniorer 
har tagit del av sommarens tävlingar, träningar och övriga 
aktiviteter.

VÅREN
Juniorträningen har förtjänstfullt bedrivits av David Leet 
och Oskar Almlund. En nyhet är att både Team Falsterbo 
och en grupp juniorer startade säsongen redan i mitten 
av januari med inomhusträning på Malmö Golf Arena. En 
annan nyhet var att vi den 1a april arrangerade en trä-
ningsdag med Oskar på Ullna Indoor Golf för våra junio-
rer boende i Stockholmsområdet. 16 juniorer kom och alla 
önskade se det som en återkommande händelse. Påsk-
lägret v15 inledde träningssäsongen. Förutom Team Fal-
sterbo som haft två längre träningstillfällen i veckan, var 
ytterligare 12 grupper i träning hela våren. Under våren 
lanserades vår nyhet; ”FGK Operation 36” med målsätt-
ningen att få mer spel på banan/korthålsbanan. Dessutom 
genomfördes två läger på Halmstad Golf Arena, ett för 13 
yngre flickor och ett, för de äldre juniorerna och Team Fal-
sterbo. 

SOMMAREN 2017
Under sommaren fortsatte succén Falsterbo Junior Akade-

mi (FJA). Appen där juniorerna 
själva kan anmäla sig till de trä-
ningspass de vill, uppskattades 
och användes flitigt. Populärast 
var träningstillfällen med driver! 
Varje vecka hölls Grönt Kort kur-
ser och varje söndag hölls det 
Grönt Kort tester. Jakob Sten-
berg höll även i år Junior Camp 
med dryga 30 deltagare.

Sommarens övriga aktiviteter 
har våra fantastiska juniorle-
dare: Hedvig Liliedahl & Simon 
Bluhme hållit i. TACK! Varje tis-

dag har det spelats om vandringspriser och en 9-hålstäv-
ling för de lite yngre har arrangerats. Många juniorer har 
fått tillfälle att spela SydTouren tillsammans med grann-
klubbarna. Grönspättorna, näsetklubbarnas flickgolf som 
Ebba Gantelius hållit i, har även i år varit mycket lyckad. På 
torsdagskvällarna har juniorer i olika åldrar spelat ”Glass-
ligan”, nästan uteslutande i strålande solsken. De allra 
minsta (5-9år) har fått prova på golf under lekande for-
mer i Golfkul under ledning av Hedvig, Simon, och Andrea 
Slettengren. Den nya kort-hålsbanan uppskattades mycket 
av alla! Dagligen har det dessutom anordnats aktiviteter 
kring klubbhuset för de juniorer som vistats där. 

Sommarens höjdpunkt, Jesper Lindeblads vandringspris, 
blev en dag fylld av aktiviteter; lek, lunch och spännande 
18-hålstävling. En 9-hålstävling för de yngre avgjordes på 
förmiddagen. Sammanfattning: fantastisk dag, impone-
rande golf, god mat och härlig stämning. Stort tack till 
familjen Lindeblad!

Juniordagen gick av stapeln den 25 juli. Juniorerna gjorde 
upp om FGKs Hederspris på förmiddagen och på eftermid-
dagen avgjordes KM i puttning i en rafflande final. Efter 
middagen och prisutdelning följde disco och dans. Tack 
alla glada juniorer för en fantastisk dag!”

Team Falsterbos deltagande i juniorserien har även i år 
letts av Oskar. Vi missade tyvärr avancemang till Elitserien. 
Liverpoolutbytet genomfördes i augusti. Nu var det Näset-
klubbarnas tur att få åka till England. Från Falsterbo del-
tog Niklas Lindgren (lagledare), Tove Rosengren, William 
Stenberg, Carl Marcusson och Wilhelm Becker. Det var ett 
oerhört nöjt näsetlag som kom hem efter att ha spelat 
Royal Birkdale, några veckor efter The Open 2017, Royal 
Liverpool och Caldy. Näset segrade i Pinningtons Pot.

 

HÖSTEN
Höstträning för 9 grupper samt Team Falsterbo fortsatte till 
slutet av oktober. På höstavslutning kom det ca 30 barn som 
fick testa sina kunskaper i Grönt Korttester och för de med 
Grönt Kort hade vi avslutande tävlingen i FGK Operation 36. 
Höstlägret v44 samlade 16 juniorer. 

JK vill särskilt uppmärksamma vår duktiga tränare Oskar 
för hans fina insatser under 2017.

JUNIORKOMMITTÉN
Juniorkommitén 2017: Charlotte Becker (ordförande), Sophie Slettengren, Ola Stenberg, Alexandra Stille, Caroline Morey, 

Fredrik Lindblad, Tove Rosengren, Jonas Eriksson, Oskar Almlund och David Leet.

Jesper Lindeblads vadringspris
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JUNIORKANNORNA 
Flickor
1. Alice Stenberg

Pojkar
1. Alec Mesterton Thelandersson
2. Michael Morey
3. William Stenberg

SCHMITZ POKAL
1. William Stenberg
2. Alec Mesterton Thelandersson
3. Jan Rosengren

FARMORS PRIS
Ingen spelade

JUNIORBÄGAREN
Alec Mesterton Thelandersson

JESPER LINDEBLADS VPR
1. Sofia Lundell 40p
2. Alec Mesterton Thelandersson 38p
3. Edvin Gantelius 38p
              
KM JUNIORER
POJKAR – CF TRANCHELLS VPR
1. Alec Mesterton Thelandersson
2. William Stenberg
3. Jan Rosengren

FLICKOR 
– VPR KVINNLIGA JUNIORER FGK
1. Tove Rosengren  
2. Madeleine Roth
  
KNATTEMÄSTERSKAPET 
– STIG BJÖRCKS VPR
1. Alice Stenberg
2. Liv Gantelius
3. Jacob Bernhardtz

KM JUNIORER 9 HÅL
1. Erik Slettengren
2. Sebastian Janson
3. Ella Stenberg

FGK:S HEDERSPRIS
1. Gustaf Raftell
2. Edvin Gantelius
3. Werner von Schwerin

JUNIORERNAS 
VANDRINGSPRIS 2017

Damernas och herrarnas seriespel 
resulterade återigen i skiftande re-
sultat. Damerna avancerade några 
placeringar i sin serie men dock 
utan att lyckas avancera i seriesyste-
met. Det bör noteras att vi har ett 
par ”äldre” som troget ställer upp 
samtidigt som vi vartfall fått med 
två yngre som etablerar sig mer och 
mer för varje år som går.  Vi gör stän-
diga försök att matcha in våra yngre 
juniorer i såväl dam- som herrlaget. 
I damlaget har vi sedan ett par år 
kommit en liten bit på väg, men 
det går trögt. På herrsidan gick vi i 
år in med ”öppna ögon” och med 
ett antagande om degradering i se-
riesystemet. Vi fick tyvärr rätt. Her-
rarna degraderades i seriesystemet 
men vi luftade ett antal eller rättare 
sagt fyra stycken rookies detta år 
vilket kan visa sig bra för framtiden. 
Jag tror på framtiden även om det 
kan komma att dröja några år med 
avancemang, i seriespelet. År 2018 
äger herrarnas seriespel rum, under 
två dagar i juli, på Falsterbo. Kan 
det hjälpa med himmaplan?
Övriga elittävlingar begränsar sig i 
vanlig ordning till matchen mot Kö-
penhamn och Näset cup samt klubb-
matchen mot Flommen. Den senare 
spelades i år på ”Norra banan” med 
tolv spelare från respektive lag va-
rav åtta seniorer och fyra juniorer. 
Flommen vann detta år. Den enda 

trösten var väl ändå kanske att 
FGK:s seniorer ”vann matchen” i 
matchen. Näset cup eller Köpen-
hamnsmatchen gick tyvärr inget vi-
dare för elitlaget. 

KRITAN PÅ EUROPATOUREN 2018
Återigen är det Christoffer Blomst-
rand som står för klubbens indivi-
duella prestationer. Han har gjort 
en rad framträdanden på Challenge 
Tour och blandat med såväl impo-
nerande resultat som med mindre 
lyckade resultat. Han har även re-
presenterat FGK på Europatouren 
och då på ett mycket förtjänstfullt 
sätt. Han har också fortfarande hö-
gre ranking än Tiger Woods (min 
kompis från The Medalist). Viktigast 
av allt är väl ändå att Kritan, som re-
presenterar FGK, ”knep kortet” till 
Europatouren 2018. Detta gjorde 
han efter sex slitsamma rundor och 
i hård konkurrens med elit från öv-
riga Europa. Ett stort och välförtjänt 
GRATTIS till honom och hela den 
stab han har omkring sig! Därutöver 
bör väl Adam Mednickson nämnas. 
Han klarade kvalet och represente-
rade FGK på ett lika förtjänstfullt 
sätt under årets Senior Open. Bernard 
Langer vann och även Fred Coup-
les placerade sig före Adam. Bäste 
svensk blev Magnus (Persson) Atlevi. 
Nu ser vi fram emot alla spännande 
tävlingar under 2018!

ELITKOMMITTÉN
Elitkommittén 2017: Mikael Moritz, (ordförande), Maria Silfverschiöld, 

David Leet och Oskar Almlund.

Christoffer ”Kritan” Blomstrand (t.h)
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DAMKOMMITTÉN
Damkommittén 2017: Anette Roth (ordförande), Carin Annemark, Katarina Barnekow, Helena Erichs, 

Pia Linder, Viveka Löwenhielm, Ulla Thenfors och Monica Wrangel

Nationella damdagarna Ann Stern vann B-klassenCharlotta Olin vann A-klassen Glada deltagare

Kommittén har under året haft fem protokollförda sam-
manträden.

Två klubbmatcher har spelats under året. Matchen mot 
Flommen spelades på hemmaplan och Falsterbo vann. 
Solhem Cup mot Ljunghusen spelades på Ljunghusen och 
tyvärr så förlorade vi. 

Utbytesgolf har spelats med Ljunghusens och Flommens 
damer på respektive banor. Antalet deltagare på de olika 
utbytesgolfsdagarna har varit runt 50.

Vi har även deltagit i fyra serier arrangerade av Skånes Golf-
förbund. I D50 kom vi tvåa så nästa år så spelar vi i division 1. 
I år så har damerna bl a spelat på Höganäs, Ljunghusen, 
Bokskogen, Söderslätt, Örestad, Båstad Österlens GK mm.

• Foursome Open

• Foursome Hcp

• Skåneserien, 20,5-26,4 Hcp

• D 50, div 2 Open

Damkommittén har anordnat klubbtävlingar från april till 
september. En stor variation av tävlingsformer har spelats, 
några mycket populära med maxantal deltagare, andra 
med mindre anslutning. Antalet deltagare i tävlingarna 
har varit lägre än föregående år. Resultaten redovisas 
i nedanstående tabell. Flera av våra mest populära täv-
lingar har kunnat spelas med kanonstart vilket har varit 
mycket uppskattat av deltagarna.

Under våren arrangerade damkommittén två lördagstäv-
lingar, i april och maj. Deltagarantalet har inte varit så 
högt, så vi kommer inte att erbjuda detta under 2018.

Våra två nyheter var ”Vårscramble”, som spelades skär-
torsdag och ”Orange tee” den 18 maj blev mycket lyckad.

Torsdagen den 11 maj tog 18 damer sig till Söderslätts GK 
för att spela ”Ut i det blå”. Det spelades singeltävling och 
lagtävling. Dagen avslutades med lunch och prisutdelning.

Torsdagen den 1 juni bjöd damkommittén in till traditio-
nellt Vårmöte. Ett sjuttiotal damer deltog och lyssnade på 
Willia Eckerberg som svarade på frågor om sitt förflutna 

inom diplomatin. Föredraget blev mycket uppskattat av 
damerna. Kristina med medhjälpare fyllde på med mo-
devisning. Kvällen avslutades med vårt sedvanliga lotteri. 
Årets rumblevinnare, som vann på lägre SHCP, var lag 
Helen Marbe, Pia Linder och Catrin Lundström. Tvåa kom 
Barbro Oscarson, Marianne Strand och Carin Annemark. 
Båda lagen hade 74.

Gökottegolfen fick tyvärr ställas in i år då det krockade 
med ett annat arrangemang på klubben.

Våra Nationella Damdagar var även i år välbesökta och myck-
et populära. Liksom förra året hade vi shotgunstart båda da-
garna. Den gemensamma lunchen uppskattas mycket.

Under sommaren har Oskar Almlund, vår assistent pro, i 
samarbete med damkommittéen, haft träning för damer 
på tisdagar klockan 16.30. Oskar satte upp ett schema där 
damerna anmälde sig på det/de golfslag de ville ha träning 
på. Antalet deltagare varierade från 4 till 8 per pass. Oskar 
återkommer med sommarträning även 2018. Passa på att 
anmäla dig för lite finslipning av dina slag.

”Damerna Bjuder Upp” spelades i år med shotgun start 
och tävlingsformen var Greensome. Tävlingspriserna går i 
tema mat och dryck. Det var många som anmälde sig och 
stämningen var hög i matsalen. Årets vinnare på 42 blev 
Saga och Simon Blume tätt följt av Maria Silfverschiöld 
och Andres Wijkström på 41 och Marie Ekström och Robert 
Herslow på 40.

”Grannsämjan” spelades 20 september på Flommen och 
21 september på Falsterbo. Båda banorna visade sig från 
sin bästa sida och de 18 damerna njöt av fin golf och härlig 
grannsämja.

Flitighetspris avseende deltagande i klubbtävlingarna vanns 
av Carin Annemark, tätt följt av Katarina Barnekow. Priset 
kommer att delas ut på vårmötet 2018. Grattis Carin.

Årets tävlingssäsong avslutades med Nyårsgolfen där 20 
damer mötte upp för 9 håls spel och som avslutades med 
det traditionella bubblet och tilltugg.

Damkommittén tackar för 2017 och ser fram emot 2018.
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Champagnegaloppen

Segrare i Damerna bjuder upp, Saga 
och Simon Bluhme

Segrare i B-klassen i Champagne-
galoppen Carin Annemark, Inger Sarvik

Deltagare i Champagnegaloppen

DAMERNAS VÅRSCRAMBLE 13/4   
1. Lag Helen Marbe 
 Barbro Håland
 Lena Thulin
 Helena Erichs

DAMERNAS ORANGE TEE 18/5 
1. Katarina Barnekow 35 
2. Carin Annemark 35
3. Birgitta Slettengren 33

DAMERNAS RUMBLE  1/6 
1. Helen Marbe, Pia Linder, 
 Catrin Lundström 74
2. Barbro Oscarson, 
 Ingrid Tuvesson, Ulla Thenfors  74
3. Marie Ekström, Marianne Strand, 
 Carin Annemark  72

UTBYTESGOLF 8/6 FGK; FLGK, LJGK  
Klass A
1. Eva Paulsson, FlGK 34
2. Catrin Lundström, FGK 32
3. Ann Stahle, FGK 31

Klass B
1. Ingrid Tuvesson, FGK 35
2. Annelie Larsén, FlGK 33
2. Lena Thulin, FGK 30

DAMERNAS VÅRRUMBLE 26/5
1. A Roth, M Trulsson, A Schilow
2. C Björk, T Rosengren, M Silfverschiöld
3. B Håland, A Carlström, U Thenfors

DAMERNAS POÄNGBOGEY 
MED HIDDEN HOLES 15/6
1. Catharina Palmstierna   33
2. Caroline Wallin               32
3. Amelie Lundström         32

NATIONELLA DAMDAGAR 28/6, 
SLAGTÄVLING
Klass A
1. Charlotta Olin, FGK 81
2. Ann Stahle, FGK 83
3. Heidi Hardenberger,LjGK 84

Klass B
1. Ann Stern, FGK 96
2. Ulla Lantz, BGCC 97
3. Louise Kockum, LjGK 100

NATIONELLA DAMDAGAR 29/6, 
FOURSOME
Klass A
1. Charlotta Olin,  
 Maria Silfverschiöld, FGK 77
2. Viveka Lindahl, 
 Monica Heinel-Foerster LjGK 77
3. Lolou Wetter, Bedinge GK,                            
 Inger Kullin-Edström, S:t Arild GK  78

Klass B
1. Ingrid Tuvesson, 
 Elsa Johansson, FGK  74
2. Catharina Palmstierna, 
 Caroline Wallin, FGK   77
3. Gunilla Almberg, 
 Elisabeth Thott, FGK       79

DAMERNAS ECLECTIC MAJ-JUNI
1. Ann Stahle
2. Carin Annemark
3. Ingrid Tuvesson

DAMERNAS GREENSOME 6/7
1. Marianne Strand, Åsa Söderberg 69
2. Camilla Söderlund Eriksson/                 
 Tiddy Söderlund 74
3. Katarina de Maré, 
 Katarina Barnekow   74

TIGER TEE 13/7  
1. Catharine Ehrensvärd
2. Inger Sarvik
3. Anna Liliedahl

CHAMPAGNEGALOPPEN MED ETT 
SMILE 20 JULI,  2-MANNALAG PB
KLASS A
1. Caroline Beck-Friis, 
 Anna Oxenstierna 39
2. Gunilla Almberg, 
 Filippa Jennersjö 35
3. Ebba Gantelius, Eva Henriksson 33

Klass B
1. Carin Annemark, Inger Sarvik 37
2. Viveka Löwenhielm,  
 Sofie Löwenhielm  36
3. Marianne Strand, 
 Monika Bonning 35

DAMERNAS BÄSTBOLL, 
2-MANNALAG  10/8
1. Ann Hageman, 
 Sophie Slettengren 44
2. Stina von der Esch, 
 Ann Jansson 44
3. Maria Silfverschiöld , 
 Maria F Silfverschiöld 43

DAMERNA BJUDER UPP GREENSOME 
SLAGGOLF 16/8
1. Saga Bluhme, Simon Bluhme 42
2. Maria Silfverschiöld, 
 Andreas Wijkström 41
3. Marie Ekström, Robert Herslow 40

GRANNSÄMJAN 20-21/9. FlGK OCH FGK
1. Eva Paulsson, Eva Stenmarck, FlGK,  
 Marianne Strand, FGK
2. Ingrid Tuvesson, MargaretaOde/V 
 Löwenhielm, FGK, Eva Blomqvist, FlGK
3. Ulla Thenfors, FGK, Marie Hallbeck, 
 Agneta Kastensson, FlGK

DAMERNAS PB 24/8
1. Ulla Thenfors 35
2. Lena Thulin 31
3. Barbro Oscarson 29

SOLHEM CUP MOT LJUNGHUSEN 
I FALSTERBO 28/8
Ljunghusens damer vann denna gång på 
hemmaplan.

DAMERNAS PB 31/8
1. Lena Thulin 36
2. Ann Stern 32
3. Margareta Ode 30

DAMERNAS LOTTADE TÄVLINGAR RESULTAT 2017
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VÅRCLINIC 30/4
För fjärde året i rad bjöd herrkommittén in till vårclinic. 
Dagen inleddes med en gemensam frukost med informa-
tion om herrkommitténs aktiviteter för 2017. Därefter tog 
David Leet över dagen. Ute på träningsområdet sken so-
len på runt 30 entusiastiska herrar. Under skicklig ledning 
av David Leet med hjälp av Adam Mednickson och Mark 
Dewdney fick vi värdefulla tips om hur vi kan förbättra 
närspel, långa slag och puttning. Efter lunch tog vi i sed-
vanlig ordning våra nya kunskaper ut på banan. 

FALSTERBO LINKS OPEN MATCHPLAY 16/9
Vi upprepade i fjärde upplagan av FLOMP det format som 
vi introducerade under 2016, dvs fyra niohålsmatcher där 
man möter olika spelare i varje match.

Årets vinnare i A-klassen blev tävlingens yngste deltagare 
Johan Berghult från LjGK efter ett särspelshål mot vår 
egen Carl-Johan Hedman. Tredjeplatsen gick till värdklub-
bens Albin Larsson. B-klassen avgjordes även den i särspel. 
Tre spelare kämpade om vinsten, där Henrique Persson 
från göteborgsklubben World of Golf avgjorde på andra 
särspelshålet mot Ulf Linders, Torekov. Tredjeplatsen gick 
till FLOMPs kanske störste entusiast, Gustav Lindberg från 
Flommen.

Den härliga sensommardagen avslutades med en lika 
trevlig afton på Stationen i Skanör där prisutdelning för-
rättades efter middagen. Många improviserade tal hölls 
och det konstaterades bl.a att bland tävlingens blott 24 
deltagare hade vi representanter födda i samtliga årtion-
den från 40- till 90-talet, ganska otroligt! Med tanke på 
spelform, evenemangets ålders- och hcp-överskridande 
karaktär och fokus på den sociala upplevelsen, borde vi 
kunna nå drömantalet 40 spelare, kanske redan 2018?

ONSDAGSGOLFEN
Onsdagsgolfen ersatte under 2015 den tidigare Stånkan. I 
år utökades antalet speltillfällen till 10 (möjlighet till spel 
på för- eller eftermiddag). Poängberäkning á la FedEx 
Cup och rapportering sköttes exemplariskt av Jesper och 
Helen. Flest poäng fick Göran Jansson. Gratulerar!

”RYDER CUP”-KLUBBMATCHER 2017
De prestigefyllda klubblagstävlingarna mot Ljunghusen 
och Flommen i Ryder Cup-format avhölls som vanligt un-
der året. Varje klubblag består av 16 spelare i åldern 65+ 
som möts i matchspel över 27 hål. I år tog Hans de Maré 
över kaptenshatten efter Jan Oscarson. Våra herrar mötte 
Flommen borta 21/8 och förlorade tyvärr matchen med 
21,5-10,5. Ljunghusen möttes på hemmaplan 16/10 och 
slutade 15-13 i Ljunghusens favör (matchen spelades med 
14 spelare).

SERIESPEL 
HK är ansvariga för våra lag och kontaktman är Robert 
Gärtner.

Under 2017 representerades vår klubb av fem lag: H22 
med lagkapten Carl-Johan Hedman, H50:1 (Robert Gärt-
ner), H50:2 (Henrik Grotte), H60 (Anders Brantberg) och 
H70 med Hans de Maré i kaptensrollen. De duktiga ”sjut-
tiplussarna” vann stort i högsta divisionen! Stort grattis!

H60-laget vann som väntat sin division med i snitt 50 slags 
marginal per omgång. Som en konsekvens av SkGFs om-
läggning av åldersindelningen under 2017, blev vårt välspe-
lande H60-lag tvungna att ”starta om” i division fyra! Tyvärr 
låter sig SkGF inte påverkas och H60-laget får finna sig i att 
forsätta sin vandring uppåt i divisionerna under 2018. 

Stort tack till samtliga lagkaptener och spelare för fina 
insatser under 2017! 

SERIESPEL 2018
Under 2018 kommer FGK att representeras i H50 Div 2N 
(Robert Gärtner), H60:1 Div 3S (Anders Brantberg), H60:2 
Div 4S1 (Henrik Grotte), H70 Div 1 (Hans de Maré) och nytill-
komna H75 Div 4S (J-O Annemark). Tyvärr måste H22-laget 
stå över under 2018 pga utebliven omgång under 2017.

HERRKOMMITTÈN 2018
Huvudaktiviteter under 2018 kommer vara Vårclinic, Ons-
dagsgolf och Falsterbo Links Open Matchplay.

HERRKOMMITTÉN
Herrkommittén 2017: Robert Gärtner (ordförande), Lars Wahlström, Jonas Thelandersson, Jonas Holmström och Carl-Johan Hedman.
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Aktiviteterna har till syfte att  värna om ”klubbkänslan” 
och skall  bidra till att FGK blir en mötesplats över ge-
nerationsgränserna för alla medlemmar. Samtidigt skall 
aktiviteter och klubbliv bidra till att föra FGK:S traditioner 
vidare. 

Säsongen 2017 startade med en välbesökt årsmötes mid-
dag, där 90 gäster njöt av en god middag med förvän-
tansfull stämning inför den kommande säsongen.  

Årets höjdpunkt var som brukligt 100-manna+, vilken 
succè! Trots att vi infört start både på förmiddagen och 
eftermiddagen blev tävlingen snabbt  fulltecknad 

På kvällen var vi 164 gäster som njöt av goda drycker (tack 
vare vår generösa sponsor Deutz) och restuarangens goda 
mat. För underhållingen stod Anders Lindwall och hans 
band. Som kuriosa kan nämnas att Anders är son till FGK:s 
fd krögare Hansy och Sven Lindwall. 

Under sommaren har det också arrangerats ett antal väl-
besökta frukostmöten. Stort tack till Rolf Erichs för att 
du hittar så intressanta gäster och för ditt engagemeng 
i dessa frukostmöten. 

Söndagen den 3 september anordnade klubbkommittén 
en eftermiddag i konstens och antikviternas tecken. Fal-
sterbo Golfklubb  gästades av  av två  välkända antikex-
perter. Anna Karin Pusic  som är vd och konstrådgivare 

på CF Hill , och bland annat arbetar med konstrådgivning 
kring köp och försäljning för privatpersoner och företag. 
Peter Andrén och som är ett välbekant ansikte för många 
av oss, och som  idag arbetar  som oberoende aktör, men 
i samarbete med CF Hill.

Ca 40 medlemmar njöt av champagne och traditionella 
afternoon  scones  med tillbehör samtidigt som de fick 
lyssna till ett mycket inspirerande föredrag om framtida 
konst och antikviteter. 

Säsongen 2017 avslutades med traditionell glögg och 
mingel på annandagen

PLANERADE AKTIVITETER 2018
• Årsmötetsmiddag med underhållning 

• ”A Taste of Ireland”,30 juni .

• 100+. Lördagen den 14 juli. 

• Morgonmöten under juli månad. 

• Boxing day med glögg och mingel

Vi kommer under säsongen 2018 att försöka arrangera 
middagar i samband med någon av klubbens tävlingar.

Vi i klubbkommitten tackar alla medlemmar som deltog 
i våra aktiviteter säsongen 2017 och hälsar alla våra med-
lemmar hjärtligt välkomna till 2018 års arrangemang. 

KLUBBKOMMITTÉN
Klubbkommittén 2017: Elisabet Söderbäck (ordförande) Annika Moritz, Wiveca von Seth Renée och Peter Schiptjenko 
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Marknadskommittén har under 2017 avhållit 5 stycken 
protokollförda möten.  

Övergripande innefattar marknadskommitténs arbete att 
upprätthålla en god dialog med våra befintliga  partner-
företag och fylla vårt erbjudande med intressanta erbju-
danden för att attrahera nya.  Vårt arbete och intäkter 
stöttar framförallt de prioriterade investeringar som lö-
pande görs på bana och klubbhus, men  vi bidrar också 
med viktigt stöd till Juniorerna genom vår breddsatsning 
under ”Falsterbo Future” och vår spets  under namnet 
”Team Falsterbo”.  

Som partner på Falsterbo Golfklubb är man del i en allde-
les speciell miljö och kan knyta kontakter med medlem-
mar, kunder och personal under trevliga och uppskattade 
former. Vi vet av erfarenhet att en inbjudan till en hel el-
ler halvdag på Falsterbo är något som kommer högt upp 
på alla beslutsfattares prioriteringslista, även i dagens ar-
betsliv där tempot är högt och tidsschemat pressat. För 
många blir det årets höjdpunkt inom golfen. Traditionen 
med golf på Falsterbonäset  är djupt rotad samtidigt som 
vi blickar framåt i vetskapen att klubben alltid behöver 
förnyas för att leva stark även i framtiden.   

VIKTIGA HÄNDELSER 2017 
Vi inledde säsongen med att göra en utflykt till The Scan-
dinavian där vi spelade ”old course”, deras mest utma-
nande bana. En heldag tillsammans där vi var drygt 20 
deltagare som fick ett fint mottagande med ”morgen-
mad”, bollpyramider, 18 hål golf på en mästerskapsbana, 
härlig förstärkt ”frokost” och prisutdelning. Ett årligt 
och uppskattat besök som vi  avser fortsätta med även 
2018.  Vår ”Falsterbo partner kollektion 2017” kombine-
rat med rangekort till alla partners och PRO V1 tränings-
bollar  blev ett uppskattat tillskott för anslutna partner 

företag. Vi kunde även möjliggöra nya bollar på rangen i 
ett gemensamt projekt med David Leet och Acushnet vil-
ket kommer alla medlemmar och gäster till glädje.   I maj 
månad arrangerade klubben ”Member - Guest day” där 
vi bjuder in potentiella företag som kan tänka sig bli FGK 
partners. Årets träff blev lyckad och får nu anses vara en 
tradition på klubben. Dessutom kunde vi  attrahera några 
nya partners med detta event.   Årets höjdpunkt anses 
vara vår Pro-Am som traditionsenligt arrangerades första 
måndagen i september.  Med drygt 80 spelare och 18 Pro´s 
från hela Sverige fick vi alla en heldag med mycket bra 
golf och fint umgänge.  David & Susanne Leet, våra duk-
tiga krögare Pelle och Charlotte är viktiga ingredienser, 
tillsammans med kansliet,  i att göra detta till en upplevel-
se  utöver det vanliga för alla deltagare. Årets musikquiz 
med ”Per-Ola” blev en succé och är redan bokad för 2018!  

Vi kan blicka tillbaka på ännu ett intensivt år tillsammans 
med våra viktiga och uppskattade partners.  Klimatet för 
att stötta golfklubbar såsom Falsterbo är hela tiden under 
stor konkurrens och vi måste ständigt utveckla oss för att 
ligga i tiden. Detta avspeglar sig framförallt med många 
publika bolag där vissa väljer att minska sina engagemang 
med hänsyn till striktare hållning avseende kund och per-
sonalaktiviteter. Glädjande är då att vi  kan ersätta dessa 
med nya partners och startar därför säsongen 2018 starkt. 

För marknadskommittén vill jag tacka alla våra partners 
för ert viktiga stöd under 2017. Tack vare Er har vi bättre 
möjlighet att genomföra de prioriterade åtgärder som be-
hövs för att utveckla klubben och göra den ännu bättre.  

Jag vill också framföra mitt varma tack till alla i kommit-
tén som ideellt ställer upp med sin tid och engagemang.

Jag önskar alla partners välkomna till en ny härlig säsong 
2018!  

MARKNADSKOMMITTÉN
Marknads- och Informationskommittén 2017: Lars Wahlström (ordförande)  Jonas Lindström, Rikard Blomstrand, Therese Lachmann, Cecilia 

Arkestad, Hubert Kjellberg, Peter Emilson, Jan Ekblom (adjungerad) och Helen Nilsson (adjungerad).  
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Tävlingssäsongen 2017 är avslutad och vi summerar ett 
bra år för tävlingsverksamheten på FGK. En kvalitetshöj-
ning av prisborden och ett ökat tävlingsdeltagande gör 
att vi ser fram emot nästa säsong redan nu. Att ordna täv-
lingar i juli och i början av augusti är lätt på Falsterbo, näs-
tan alla tävlingar är fulltecknade med medlemmar som 
vill spela till varje pris. Vår- och höstsäsong är betydligt 
svårare att få fulla startfält till, men trots allt har höstens 
tävlingar sett en ökning av deltagare. ”Order of Merit” är 
en tävling i tävlingarna för att locka fler deltagare. Fem 
tävlingar spelas, man måste delta i minst tre för att kunna 
konkurrera om slutpriset och poäng delas ut efter varje 
deltävling. Den med flest poäng i tre av de tävlingarna 
vinner. Kanske något att prova till nästa år?

Tävlingsprogrammet innehöll inte många förändringar. 
Påskscramblen försvann pga tidig påsk och en bana med 
hål som inte var öppnade efter ombyggnaden. Syskon-
kärlek placerades mitt i sommaren vilket var ett lyckokast 
med nästan 25 deltagande lag. I Falsterboveckan kom 
tävlingen ” Ett slag för Livet” tillbaka och där gick allt 
överskott direkt till Cancerfonden. Över 68 000 kronor 
kunde vi sätta in på kontot. Genom generösa företag i 
kommunen och generösa medlemmar, kunde vi ”tigga” 
ihop ett fantastiskt prisbord till tävlingen. Stort tack! 

Partävlingarna är fortfarande de överlägset mest populä-
ra tävlingarna som alltid samlar många deltagare. ”Äkta 
makar”, ”100 manna+”, ”Irish Greensome” och ”Två Ge-
nerationer” har alltid stora startfält. Årets Två Genera-
tioner” kunde tyvärr inte genomföras eftersom åska och 
hällregn stoppade tävlingen. Trots flera försök att efter 
avbrott återuppta spelet, gäckade vädrets makter oss.

Falsterboveckan hade i stort sett fulla startfält och gläd-
jande nog ökade deltagarna i vår 36 håls slagtävling, 
Konstslaget. Kan den nya dropzonen på hål 11 hjälpt oss? 

I varje fall hör man många som är väldigt positiva till den-
na förändring och ser större möjligheter att komma över 
vattnet på ett hyfsat antal slag.  

Flera sällskapsmatcher mot våra vänklubbar genomfördes 
under sommaren. Först Köpenhamns GK som var på be-
sök i Midsommarhelgen och spelade på vår bana i här-
ligt sommarväder och sedan Falkensteins Golfklubb från 
Hamburg som gästade oss i slutet av augusti. Två lyckade 
arrangemang med nöjda medlemmar och gäster. Klubb-
matchen mot PGA Sweden National genomfördes också 
på FGK och i en jämn match segrade FGK knappt. Mycket 
beröm till vår bana från alla våra gäster  

Ett stort tack till våra tävlingssponsorer som hjälper oss 
att hålla hög klass på prisborden. Vissa tycker att prisbor-
den inte är så viktiga men de är i minoritet. Bra prisbord 
lockar många startande, det är ett faktum. Vi är oerhört 
tacksamma för det stöd ni ger Falsterbo GK och tävlings-
kommittén. 

Nu laddar vi för en ny tävlingssäsong och hoppas på att 
ni alla är sugna på att vara med. Någon plats för en ny 
tävlingssponsor finns ledig, är ni intresserade av att vara 
med får ni gärna höra av er.

Stort tack till alla tävlande under året och ett extra tack 
till alla tävlingsledare som ser till att vi kan genomföra det 
digra tävlingsprogrammet på ett bra sätt. Utan er går det 
inte. Tack också för servicen och hjälpen från vårt kansli 
under hela säsongen.

Tävlingskommittén tackar för den gångna säsongen och 
ser fram emot ett spännande golfår 2018. Vi hoppas att 
ni kommer att tävla mycket och att ni ska tycka att vi har 
ett attraktivt utbud av tävlingar med bra prisbord. Vi ses 
på Tee. 

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommitén 2017: Krister Kjellström, (ordförande), Fredrik Ydell, Marianne Ljung, Helen Nilsson och Jan Ekblom. 

Mr Torv, Krister Kjellström, är initiativtagare 
till framgångsrik torvlagning på banan.
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TANT SIGNES PUTTER 
1. Charlotta Olin +1
2. Charlotte Becker  -2
3. Åsa Söderberg  -3

CAPTAIN’S NIBLICK 
1. Carl Johan Hedman +2
2. Magnus Åkerman +1
3. Fredrik Thorsson  -1 

FALSTERBO MEMBERS & GUESTS 
1. S & F Slettengren/ 
 C& G Lindesvärd  126
2. Reis/ Ambjörnsson/ Byard/ 
 Hermansson  131
3. Ekblom/ Ohlsson/ von Rosen/ 
 Nilsson 132

INVIGNINGSPOKALERNA 
Klass 1
1.  William Stenberg 71
2.  Niklas Lindgren 71
3.  Alec Mesterton Thelandersson 71

Klass 2
1.  Göran Jansson 75
2.  Per-Åke Persson 79
3.  Peter Brodelius 80

FALSTERBOSKÅLEN ÄKTA MAKAR 
1.  Mårten Forste/ Sara Murby Forste 40
2.  Magnus & Charlote Becker  39
3.  Helena & Rolf Erichs 39

100-MANNAGOLFEN 
1. Lena & Erik Kockum /
 Anna & Mats Jiremark             88
2. Sophie & Finn Slettengren / 
 Frans & Helene Wehtje 87
3. Henry & Alice Rourke / 
 Jan & Anna Hillered             87

TVÅ GENERATIONER 
– PETER CHAMBERLAINS VPR Avbröts 

HESTERS MINNE
1.  Anders Slettengren 60
2.  Erik Kockum 71
3.  Fredrik Streijffert  72

SOMMARENS UTSL.
PG Granbom/Erik Wittmann 1/0

GUNNAR EDSTRANDS  VPR
Alec Mesterton Thelandersson/
Michael Morey 5/3

BADHYTTENS HÖSTSCRAMBLE 
1. R Gärtner, J Thelandersson, 
 CJ Hedman, L Wahlström 57
2. H Appelgren, M Johansson, 
 F Norman, P Thulin 58
3. N Hörlin, C-H Nyström,
 M Lundh, J Dahlgren 60

JUBILEUMSPOKALEN 
1.  Jonas Thelandersson 39
2.  Staffan Andersson 37
3.  Fredrik Hedenskog 36

SYSKONKÄRLEKEN
1. Christina Westerdahl 
 & Elisabeth Wiwen-Nilsson  43  
2. Malin Tedestål & Johan Tedestål  42 
3. Nils Liliedahl & Truls Liliedahl 41

IRISH GREENSOME
1. James Coaten & Robert Gärtner 39
2. Magnus & Charlotte Becker 38
3. Tomas Roos & Lena Hillstedt 38

STÅHLBRANDTS HDR
Jonas Holmström/Erik Wittmann 1/0

FYRSLAGET (2016 års tävling)
Erik Olin & Bengt-Åke Sundqvist 66
Fredrik Norman & Mikael Johansson 67
Charlotte & Magnus Becker 68

SKANÖRS GÄSTIS GÅSATÄVLING
1. Torbjörn Malmsjö & Inger Serler 43
2. Ann & Peter Dahlberg 42
3. Fredrik Lindblad & Hans Appelgren 42 

BOXING DAY COMPETITION 
1. Hans de Maré +/-0
2. Bengt Modeér +/-0
3. Viktoria Stahle +/-0 
 
ORDER OF MERIT 
Charlotte Becker/
Alec Mesterton Thelandersson

TÄVLINGSRESULTAT 

KM MATCH DAMER 
Anna Oxenstierna

KM MATCH HERRAR
Peter Dahlberg/Hampus Wijkström 4/2

KM FOURSOME DAMER 
Inställd pga för få deltagare 

KM FOURSOME HERRAR 
1. Fredrik Thorsson/ 
 Carl Johan Hedman 155
2. Adam Mednickson/ David Leet 156
3. Carl Moritz/ Simon Bluhme 159

KM DAMER
1. Madeleine Roth 161
2. Charlotte Becker  170
3. Ann Stahle  173

KM HERRAR 
1. Edvin Stenberg 219
2. Gustaf Horn af Åminne  227
3. Peter Dahlberg  228

KM VETERANER
1. Rolf Amlé 154 
2. Anders Rasmusson  160 
3. Anders Lindholm 174 

KM OLDBOYS
1. Fredrik Stahle (Särspel) 161
2. Agne Johansson 161
3. Anders Brantberg 163 
 
OLDGIRLS  
1. Karin Gunnarsson 176
2. Ann Dahlberg 182
3. Lotta Liliedahl  203
 
KM PUTTING
Simon Bluhme

H75-MÄSTERSKAPET
1. Göran Jansson 170
2. JO Annemark 198

KM AMATÖRSPRIS 
THE JONES QUAICH 
Edvin Stenberg

KLUBBMÄSTERSKAP 2017KLUBBTÄVLINGAR 2017

Alec Mesterton Thelandersson och 
Michael Morey

Mårten och Sara Murby ForsteMagnus Åkerman, Charlotta Olin, Carl-Johan 
Hedman och Fredrik Thorsson
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KONSTNÄRSSLAGET 
A-klassen
1. Edvin Stenberg  133
2. Hampus Wijkström 140
3. Jens Svensson 141

B-klassen
1. Johan Testdorpf 144
2. Magnus Becker 149
3. Wilhelm Tesdorpf 149

ÖHMANGOLFEN 
1. Edvin Gantelius & Ebba Gantelius 45
2. Sebastian Tovi & Elinore Eriksson 45
3. Albin Larsson & Evelina Keifer 44

FALSTERBOS POÄNGBOGEY 
Damer
1. Charlotte Becker 36
2. Janice Carling 35
3. Maria Silfverschiöld 33

Herrar
1. Erik Kockum 37
2. Carl Tesdorpf 36
3. Erik Holmström 36

PRONS GREENSOME
1. Fredrick Sjöholm & Albin Larsson 43
2. Maria Silfverschiöld 
    & Caroline Palmstierna  40
3. Wilhelm Tesdorpf & Carl Tesdorpf 40

ETT SLAG FÖR LIVET
1. Jonas Eriksson & Johanna Eriksson  61
2. Hans Appelgren & Mikael Johansson 63
3. Charlotte Becker & Magnus Becker 63

Alla segrare i KM-kategori 2017. Fredrik Stahle, Rolf Amlé, Göran 
Jansson, Madeleine Roth, Edvin Stenberg och Karin Gunnarsson

Glada vinnare av 100-mannagolfen Anna,
Mats Jiremark, Lena och Erik Kockum

Uppklädda deltagare i Golfhistoriska sällskapet

Segrare i syskonkärlek Christina 
Westerdahl och Elisabeth Wiwen-
Nilsson

Företaget Acushnet bjuder på 
skotsk underhållning

Segrare i Skåneserie H70 Div.1

SGF senior tour H70. Göran 
Tenfors (mitten) segrade på 
hemma plan

Fyrslaget - Bengt Åke Sundqvist och 
Erik Olin

Pristagare i Badhyttens höstscramble

FALSTERBOVECKAN 2017
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PARTNERS 2017

ÅSA & JAN
SÖDERBERG

TM AB
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HANDLINGSPLAN 
2018 – 2023

Detta är den femte handlingsplanen som utarbetats av 
styrelsen med målet att dra upp riktlinjerna för klubbens 
verksamhet för det innevarande året och de nästkomman-
de fem säsongerna. Man kan beskriva detta som en stra-
tegisk plan med visionära inslag. Traditionellt har klubben 
publicerat en sådan här plan vart annat år och intentionen 
är att försätta på den inslagna vägen. Det är viktigt att ha 
god framförhållning både gällande det kontinuerliga och 
det långsiktiga arbetet. Ett huvudsyfte med skriften är att 
ge medlemmarna god insikt i styrelsens kortsiktiga såväl 
som långsiktiga planer. Informationen kan också använ-
das av medlemmarna till att förbereda sig inför årsmötets 
olika förslag som springer ur arbetet i kommittéerna och 
styrelsen. I alla verksamheter måste man prioritera genom 
att tacka ja eller nej till olika idéer. Resurserna är begrän-
sade i en förening och det är därför viktigt att man priori-
terar samt försöker göra rätt vägval.  

Handlingsplanen är ett sorts avstamp i nuet kopplat till 
tankar om och ambitioner för framtiden. Det är viktigt 
att vara visionär och få möjlighet att tänka och planera 
i ett längre perspektiv. Med det skrivet är det viktigt att 
komma ihåg att detta är en plan som golfklubben san-
nolikt inte kan följa till punkt och pricka. Det handlar mer 
om ramverket för verksamhetens inriktning. Prioriteringar 
kan komma att ändra längs vägen och ibland händer det 
snabbare än man kunnat ana. Risken för att behöva prio-
ritera om kan vara speciellt stor när man befinner sig på 
ett näs där havet samt väder och vind ofta är utmanande 

komponenter. Den här planen bör alltså ses som ett lång-
siktigt komplement till den kortsiktiga verksamhetsberät-
telsen och budgeten för innevarande år.

En annan viktig aspekt är att stimulera alla medlemmar till 
tankar om vår verksamhet och till fortsatt dialog gällande 
vår golfklubb. Det är viktigt att fundera på vad som är di-
rekt vardagliga frågeställningar och vilka större ärenden 
som har övergripande karaktär. Själva golfbanan är vår 
största och viktigaste komponent, men vi måste också tän-
ka på alla andra aspekter som har bäring får verksamhe-
ten. Det kan handla om finansiering, driften av banan och 
kansliet, våra entreprenörer, säkerheten kring golfspelet, 
parkeringsfrågor, det ökande intresset från allmänheten 
att passera banan för att nå Ule Nabbe eller Måkläppen, 
etcetera. En annan viktig frågeställning är risken för en 
stigande havsnivå i framtiden. Lyckligtvis har vi fått däm-
met i Slusan på plats och det fungerar väl, men golfklub-
ben är också involverad i viktiga diskussioner med kom-
munen om långsiktiga planer.

Vi hoppas att texten ska ge en djupare förståelse för de 
frågeställningar golfklubben står inför. I en idealisk värld 
kan den fungera som stimulans inför framtida diskussio-
ner och beslut. Kanske kan läsningen ge upphov till nya 
idéer och initiativ samt en kreativ och konstruktiv dialog 
mellan medlemmar och styrelse.

VISION 
Vi vill värna vår tradition tillsammans med de ideal som är aktuella idag; sportmanship och kamratskap, en först-
klassig linksbana samt ett öppet och varmt mottagande i ett klassiskt klubbhus med hög service av bästa kvalitet, 
allt hanterat under vårt unika varumärke Falsterbo Golfklubb.  

VÅR VISION KAN BESKRIVAS MED FÖLJANDE KRITERIER: 
• Medlemsklubb som bejakar kontakt och umgänge mellan olika ålderskategorier

• Högt ansedd golfklubb i Sverige och Europa

• Golf för samtliga medlemmar med uttalad ambition att utveckla allmän spelskicklighet och främja elitspel i 
olika åldersgrupper

• Vett och etikett är viktigt för oss

• Kontakter och utbyten med både nationella och internationella klubbar

• God samverkan med alla intressenter gällande Flommens Naturreservat för att främja den unika floran och        
faunan i området 

INLEDNING
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BANAN 
MÅLSÄTTNING

Falsterbo ska hålla internationell toppklass som linksbana. 
Den ska vara högt ansedd både i Sverige och utomlands. Banan ska nå sin rätta potential, 

men då måste kvaliteten höjas och karaktären förstärkas. Flora och fauna ska bevaras. 

Banan ska upplevas som både utmanande och rättvis oavsett spelskicklighet. 
Den ska uppskattas lika mycket av både medlemmar och gäster. 

För närvaranade anses Falsterbo vara en av Sveriges absolut bästa banor, 
men målet är att nå ännu längre.  

RESURSER
Banverksamheten skiljer rent ekonomiskt på löpande 
drift och projekt. Driften handlar mest om den dagliga 
skötseln samt de anställda och kontrolleras genom drifts-
budgeten. När det gäller större projekt, vanligtvis reno-
veringar och ombyggnation, så styrs de genom investe-
ringsbudgeten. Målet är att driftsbudgeten ska ligga på 
en jämn nivå över tiden, men att den uppräknas med in-
flationen. När det gäller investeringsbudgeten, så bygger 
den på principen om att löpande investera lika mycket 
som kan skrivas av. Vid behov kan investeringarna över-
skrida avskrivningsunderlaget och då måste alternativ 
finansiering övervägas. Målet är alltjämt att ha en verk-
samhet i balans och att kunna finansiera både drift och 
investeringar inom klubbens ekonomiska ramar. 

När det gäller investeringarna, så har maskinparken ett 
återkommande behov av förnyelse. Detta är en nödvän-
dighet för att kunna behålla och förbättra produktivitet 
och kvalitet. Ett annat viktigt område är projekten på ba-
nan och här kommer fokus ligga på att skapa torra och 
fasta spelytor genom att höja vissa fairways, men också på 
att expandera våra bevattningsmöjligheter för att kom-
ma tillrätta med sprickbildning vid torka. Ett annat fokus 
är att efterhand renovera våra gamla bunkrar, som vittrar 
sönder med tiden. Målet är att renovera 10 stycken per år.

Idag är sex banarbetare, inklusive Håkan Lindberg som är 
banchef, tillsvidareanställda. Klubben anställer säsongs-
anställda vid behov. Därutöver anlitas externa resurser, 
exempelvis specialister för granskning av banans kvalitet 
och utveckling. Vid behov anlitas banarkitekter, till exem-
pel Peter Chamberlain. Alan Strachan från Nordirland, en 
välbekant profil, anlitas i samband med ombyggnation 
och större projekt.

PRIORITERADE OMRÅDEN
För att uppnå målsättningarna har ett antal prioriterade 
områden definierats:

• Greener 
• Foregreener
• Fariways
• Bunkrar
• Tees
• Gångar
• Ruffar & naturlig vegetation

• Skötsel av Flommen 
• Övningsområdet
• Säkerhet & spelstrategi

GREENER
Falsterbos greener är banans verkliga signum och åtnjuter 
ett synnerligen gott rykte. Greenerna har under lång tid 
varit i absolut toppskick och de karaktäriseras av att vara 
fasta, jämna och snabba. De byggdes om totalt för drygt 
15 år sedan med mycket goda resultat, som har hållit sig 
över tiden. Målet är att bevara den höga standarden på 
dagens nivå. För att lyckas med detta strävar vi efter att 
gynna traditionella grässorter som hör till en linksbana, 
såsom rödsvingel och rödven (Dessa gräs erbjuder bättre 
motståndskraft, än exempelvis vitgröen, mot sjukdoms-
angrepp under lågsäsongen) Målet är att greenerna ska 
bestå av minst 90 % ädelgräs. Regelbundet skickas prover 
på gräs och såbädd till ett laboratorium för analys. Bero-
ende på testresultaten anpassas personalens åtgärder till 
de mest ändamålsenliga.  

Skötseln följer de senaste rönen för att uppnå bästa resul-
tat. På senare år har mycket energi lagts på att förebygga 
svampsjukdomar, till exempel snömögel. Det är viktigt 
att preparera greenerna i slutet av säsongen och förbe-
reda dem för vinterns utmaningar. Själva klippningen 
kompletteras numera av vältning, vilket är en metod att 
skapa snabba spelytor utan att stressa gräset i onödan. 
Luftning och toppdress är andra viktiga element i skötse-
larsenalen. Mindre justeringar kommer att göras för att 
komma tillrätta med sättningar på vissa greener samt för 
att förbättra avrinning och dränering på andra. 14e green 
är fortfaranade en utmaning, men har dock förbättrats 
ordentligt på senare år.

FOREGREENER
Det har lagts mycket krut på att utveckla och expandera 
storleken på alla foregreener på senare år. Det är viktigt 
att de inbjuder till chip och putt, så kallad ”knackegolf”. 
Det är också viktigt att de är fasta och snabba, så att 
bollarna studsar och rullar in mot greenen efter ett väl 
träffat slag. Detta rimmar väl med att förstärka banans 
linkskaraktär. Några foregreener är fortfarande för mjuka 
och inspelen stannar då för tidigt. Exempel på detta är 
14e och 17e. Detta måste åtgärdas.
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FAIRWAYS
Falsterbos fairways består av en mängd olika grässlag, 
men målet är att främja en bra rödsvingelturf eftersom 
den bättre klarar utmanande klimatförhållanden. Regel-
bundet måste luftning, dressning, hjälpsådd och bevatt-
ning utföras för att uppnå önskad kvalitet med fasta ytor 
och tät gräsväxt som resultat. För att stärka underlaget 
ytterligare, så planerar vi att öka användningen av dress-
gods. Klipplinjerna ska ses över inför varje säsongsstart 
och dessa ska framhäva de naturliga förutsättningarna 
inom området. För tillfället är högsta prioritet både be-
vattning och avvattning.

 Klubben har fått tillstånd av myndigheterna att öka 
sitt sötvattenuttag. Detta skall uppnås genom att en ny 
brunn har borrats och gamla brunnar har renoverats för 
att tillföra ytterligare vatten till vattenmagasinet mellan 
6e och 10e hålen. På sikt kan det bli aktuellt att borra 
ytterligare brunnar. Vattnet behövs främst till höglänta 
områden som riskerar att torka ut under sommaren. 

Samtidigt är det fortfarande problem med översväm-
ningar och då främst under lågsäsongen. Därför kommer 
det att läggas särskilt vikt på olika typer av luftnings- och 
dräneringsarbeten. Ytterligare några fairways kommer 
att höjas och dämmet i Slusan  kommer även fortsatt att 
stängas vid behov. Klubben har  investerat i  modern tek-
nologi inom luftningsaggregat, som används till att slå 
hål på det kompakterade ytskiktet för att underlätta för 
dränering av utsatta områden. Ytvattenbrunnar kommer 
att grävas ned på ytterligare fairways och rör kommer 
att anslutas till dessa för att avleda överflödigt ytvatten. 
Stenkistor för uppsamling av vatten lär också bli aktuella. 

Den restriktiva användningen av bekämpningsmedel, på 
grund av hårdare regler och förordningar, har resulterat 
i en ökad förekomst av ogräs och då främst tusensköna, 
maskros och groblad. Målet är att finna alternativa vägar 
att kontrollera och minimera förekomsten, men de fram-
tida greppen kommer att bli annorlunda. Det är en hög 
prioritet att finna nya och mer miljövänliga metoder för 
ogräsbekämpning.

BUNKRAR
Det finns  omkring 110 bunkrar på banan och de är ett 
viktigt inslag för banans karaktär. De utgör ett intressant 
hinder på en förhållandevis kort bana. Detta är många 
bunkrar generellt sett, men inte för att vara på en links-
bana där bunkrar normalt sett är ett frekvent förekom-

mande hinder. Målet är att ungefärligen behålla det antal 
bunkrar som finns idag. Bunkrarna måste renoveras med 
en viss regelbundenhet och lyckas man bygga om cirka 10 
bunkrar per år, så har man arbetat sig igenom alla under 
ett decennium.  Det innebär att våra bunkrar skulle ha 
en genomsnittlig livsläng på cirka 10 år (att jämföra med 
banorna i St. Andrews där bunkrarna renoveras ungefär 
vart sjunde år). 

När bunkrarna renoveras höjs botten i dem för att de ska 
hålla sig torrare än tidigare och sandens kvalitet ska vara 
ämnad för bunkerslag genom att möjliggöra en riktig 
”bounce-effekt”. Det är inte alltid så lätt att åstadkom-
ma perfekta sandförhållanden då den naturliga sanden 
tenderar att blanda sig med den tillförda med de rätta 
egenskaperna. Rätt mängd sand är också mycket vik-
tigt. Falsterbo ska erbjuda två typer av bunkrar; torvade 
som framför allt omgärdar greenområdena och klassiska 
som främst är placerade längs fairways. Det är viktigt att 
bunkrarna utformas så att sandflykten begränsas samt att 
placeringen kopplas ihop med den omgärdande miljön 
på ett naturligt sätt.

TEES
Utslagsplatserna blir ojämna och slitna med tiden och 
när de är uttjänta måste de läggas om. Detta görs ofta 
i samband med renoveringen av bunkrar för då kan man 
dra nytta av den gamla torven från den renoverade ut-
slagsplatsen. Torven fungerar nämligen utmärkt till reno-
vering av bunkrar som behöver nytt torv material. Detta 
är ett rationellt sätt att utnyttja resurserna. Det är vik-
tigt att nyrenoverade tees siktar rätt och att röda tees 
får rätt prioritet. Utslagsplatserna ska skötas i likhet med 
foregreenerna. Banan har numera även orange tee och 
dessa kommer succesivt att förbättras för att hålla samma 
klass som övriga tees.    

   

GÅNGAR
På senare år har mycket energi lagts på att ersätta de 
gamla grusgångarna med nya gräsgångar. Stor vikt har 
lagts vid att skapa så jämna gångar som möjligt. Kvalite-
ten är jätteviktig och då är bevattningen en grundförut-
sättning. Alla nya gångar har tillgång till ändamålsenlig 
bevattning.  Målet är att försöka ta bort alla grusgångar 
(så långt det är möjligt) och ersätta dem med gräsgångar.
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RUFFAR & NATURLIG VEGETATION
Ruffarna ska utgöra ett strategiskt hinder och avgränsa 
landskapsrummen mellan hålen på ett naturligt sätt. Rätt 
anlagda ruffar har också en positiv effekt på säkerheten 
eftersom de fångar upp och begränsar bollens hastighet. 
Ruffarna ska bestå av naturliga inslag i miljön såsom röd-
svingel, strandråg, sandrör och ljung. Länsstyrelsen har 
godkänt att klubben förstärker de naturliga inslagen av 
bland annat strandråg och sandrör på banan. Detta upp-
skattade initiativ pågår för fullt. Det är viktigt att anpassa 
klipphöjden till spelarnas kapacitet och deras möjlighet 
att hitta sina bollar. Blir det för mycket letande riskerar 
man både irritation och långa rondtider helt i onödan.

SKÖTEL AV FLOMMEN
Länsstyrelsen och fågelintressenterna har gett oss lov att 
regelbundet rensa ut vassen i Flommen. Vi får lov att ren-
sa från 4e green och söderut. Anledningen till att vi inte 
får rensa längs 4e fairway är placeringen av fågelnäten på 
öarna längs med hålet. Näten har varit placerade på sam-
ma plats sedan tidigt 80-tal. Detta är unikt ur ett forsk-
ningsperspektiv och detta varken kan eller vill vi påverka. 
Vi börjar fälla vassen under andra halvan av juni när pad-
dor och fåglar har lekt färdigt. Målet är att ha öppna vat-
tenspeglar och öar utan vass. Vassen är inplanterad och 
ett onaturligt inslag. Trådalger avlägsnas också efter be-
hov ur vattenhindren, som annars riskerar att växa igen. 
Det kan bli aktuellt med dikesgrävningar i Flommen för 
att främja vattenflödet om behov skulle uppstå.

ÖVNINGSOMRÅDET
Träningsorådet ska erbjuda utslagsplatser på matta och 
på gräs (viktigt att kunna alternera mellan matta och gräs 
för att utjämna slitaget), träningsbunkrar, övningsgreen, 
green för chip och pitch och en övningsgreen för juniorer 
och nybörjare. Det ska också finnas möjlighet att träna 

SAMMANFATTNING
Arbetet med banan kommer att fokusera på följande områden de närmaste fem åren:

•  Ökad upplevd total kvalitet och förstärkt karaktär 

•  Bibehålla greener och greenområden i världsklass

•  Förbättra fairways kvalitet avsevärt 

•  Förbättra och renovera omkring 50 bunkrar

• Höjd kvalitet på tees och fler gräsgångar

• Välskötta ruffar och naturområden 

• Vidareutveckla övningsområdet

• Förbättra säkerheten ytterligare

Den detaljerade kortsiktiga handlingsplanen och den där till relaterade budgeten kan läsas i den årliga verksam-
hetsberättelsen. När det gäller föreslagna banprojekt kommer utförliga presentationer och skisser att presenteras 
via nyhetsbrev, anslagstavlan och under informationsmöten, såsom årsstämman och sommarmötet. För att nå klubbens 
ambitioner kommer investeringsplanen att överstiga det egentliga avskrivningsunderlaget. Det handlar om rimliga 
överskridanden, men alternativ finansiering måste eventuellt övervägas. Projekten och de ekonomiska planerna kan 
utläsas i större detalj i avsnittet om klubbens ekonomi.

med egna bollar.  Den nya korthålsbanan längst ner på 
övningsfältet är ett viktigt led i juniorsatsningen och en 
ytterligare möjlighet för alla golfare att träna sitt närspel. 

Skötseln av övningsfältet är idag mycket utmanande och 
en renovering kommer att bli nödvändig för att kunna 
sköta bollplockingen på ett rimligt sätt. Det kommer att 
bli en omfattande renovering inklusive införande av be-
vattning för att kunna behålla gräsväxten. Det är ett stort 
problem att sanden brer ut sig i allt större omfattning. 
Vissa blöta områden måste dessutom torrläggas.

SÄKERHET & SPELSTRATEGI
Banan är trång på gammeldags manér vilket ställer allde-
les särskilda krav på försiktighet och hänsyn. Detta är ett 
högprioriterat område och diskussioner förs med bland 
annat kommunen om möjliga åtgärder. En sådan åtgärd 
skulle kunna vara att flytta grusvägen, som korsar banan, 
för att möjliggöra en säkrare sträckning. Den alternativa 
sträckningen skulle göra att flanörer inte hamnar mitt i 
korselden och att kommunikationen mellan golfare och 
allmänheten skulle förbättras. Ett förslag finns framtaget 
som underlag för en ansökan till myndigheterna.  

Det finns andra trånga sektorer som är viktiga, bland an-
nat 16e greens närhet till 17e tee och 17e greens närhet 
till 18e tee. Riskerna kring övningsfältet är allt jämt en 
stor utmaning. Säkerheten utanför banan är också viktig. 
Det finns inte lösningar på allt just nu, men detta område 
förblir en hörnpelare i vår strategiska planering.  

Länsstyrelsen godkände tyvärr inte flytten av 5e tee till 
den föreslagna placeringen i Flommen vid sidan av 4e 
green. Tills vidare får vi leva med den befintliga teen och 
försöka göra det bästa av förutsättningarna. Information 
och utbildning är och förblir en av de viktigaste parame-
trarna i vårt framtida säkerhetsarbete.              
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KLUBBHUS & ENTRÉOMRÅDE
Följande principer är vägledande för arbetet med klubbhuset och entréområdet:

Klubbhuset skall vårda sin historia och bevara både patina 
samt känsla 

• Moderna, ändamålsenliga och säkra byggnader inom 
ramen för ovan nämnda 

• Genomgående så hög kvalitet samt finish som möjligt 
på hus och anläggningar 

• Brandsäkerhet skall säkerställas och rutiner för detta 
alltid vidmakthållas 

• Klubbhuset skall i möjligaste mån på ett naturligt sätt 
smälta samman  med bana och omgivande natur 

För att kunna leva upp till dessa principer prioriterar vi 
följande åtgärder:

KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER:
1. Fortsatt arbete med färbättrade lås- ‐ samt larmrutiner 

i samtliga byggnader    

2. Slutligen lösa problem med dålig lukt i klubbhuset 

3. Översyn och byte av ett flertal maskiner i köket 

4. Målning av parkeringsplats/markeringar 

5. Byte till energisparande armaturer 

6. Byte/uppfräschning av bardisk i restaurangen 

MÖJLIGA ÅTGÄRDER 2018 – 20 
1. Allmän översyn av omklädningsrummen och deras 

funktionalitet 

2. Uppfräschning av reception samt kontorsdelar 

3. Byte av fläktsystem i köksdelen 

4. Renovering av innergolv samt fönster på andra våningen 

5. Underhållsmålning av klubbhus 

6. Projektering av nya bagvagnshus samt swingstudio 

ÅTGÄRDER 2021 – 22
Fortsatta åtgärder enl punkterna 1- ‐6 ovan samt upp-
förande av nya bagvagnshus samt swingstudio.  
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MEDLEMMAR
Falsterbo Golfklubb skall verka för att utveckla och behålla klubbkänslan. Att trivas tillsammans 
är viktigt, men ingen skall påtvingas umgänge som inte önskas. Golfintresset är av yttersta vikt.  

PRINCIPER
Falsterbo Golfklubb skall verka för att utveckla och be-
hålla klubbkänslan. Att trivas tillsammans är viktigt, men 
ingen skall påtvingas umgänge som inte önskas. Golfin-
tresset är av yttersta vikt.  

Nya intag i klubben görs årligen på senhösten. Informa-
tion till de personer som erbjuds medlemskap skall senast 
ske i slutet av december året före första medlemsåret, 
därefter kan viss komplettering förekomma. 

INTRESSEANMÄLNINGAR
Intresseanmälan med motivering och referenser utgör vikti-
ga kriterier för inval. En avgift debiteras för denna anmälan.  

INTAG AV NYA MEDLEMMAR 
Styrelsen arbetar efter vissa kriterier vid medlemsintaget. 
Förutom kötiden är även andra bedömningsgrunder viktiga: 

• Juniorer som är lovande med lågt hcp 
• Damer, seniorer med relativt tidig intresseanmälan och 

låg hcp (Hcp – 9) 
• Herrar, seniorer med relativt tidig intresseanmälan och 

låg hcp (Hcp – 2) 
• Den ansökandes familjesituation liksom bostadsort 
• Seniorer som saknar hcp men uppfyller andra kriterier 

antas inte förrän de fått officiell hcp. 
• Provmedlemsskap erbjuds juniorer som uppfyller alla 

kriterier men saknar hcp. 
• Styrelsen skall söka intern enighet avseende intag av 

nya medlemmar. 

MEDLEMSKATEGORIER
Ordinarie 
Dessa har full spelrätt alla dagar i veckan. 

Passiva 
Medlemskapet är en form av klubbhusmedlemskap. Be-
rättigar inte till spel på vår bana eller andra banor. 

Lågsäsong 
Lågsäsongsmedlemmar äger endast rätt att spela på vår 
bana under tiden 15 augusti till den 15 juni och utgör ca 
knappt 2 % av våra medlemmar. 

Vardag 
Vardagsmedlemmar äger rätt att spela på vår bana på 
vardagar under tiden 15 augusti till den 15 juni. Inga nya 
medlemmar tas in i denna grupp. 

Vilande 
En vilande medlem har inför följande år rätt att bli or-
dinarie medlem i klubben och denna kategori är tänkt 
exempelvis för de som studerar på annan ort eller har up-
pehåll från golf av andra anledningar.

MEDLEMSUTVECKLING UNDER 2013 – 2017

2013 2015 2017

SUMMA HELTIDSMEDLEMMAR 1 100 1 116 1 154

Lågsäsong 36 59 62

Vardagssenior 20 12 9

SUMMA AKTIVA MEDLEMMAR 1 156 1 187 1 225

Vilande 147 140 152

SUMMA AKTIVA OCH VILANDE 1 303 1 327 1 377
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JUNIORVERKSAMHET
Målsättningar för Falsterbo GK:s juniorverksamhet 2018-2023

• Falsterbo Golfklubbs juniorkommitté skall bestå av 
minst 6-8 aktiva ledamöter och genomföra minst 6 JK-
möten enligt arbetsordning. Dessutom skall JK rekrytera 
ett nätverk med minst ett 10-tal frivilliga vuxna för att 
stötta junioraktiviteter.  

• Falsterbo Golfklubbs juniorverksamhet skall ska verka 
för att barn till medlemmar bereds möjlighet att börja 
spela golf. 

• Falsterbo Golfklubbs juniorverksamhet skall årligen re-
krytera minst 15 juniorer i åldern 8-11 år till träning, som 
ej tränat golf tidigare och som är bosatta lokalt. 

• Falsterbo Golfklubbs juniorverksamhet skall bedriva 
kvalificerad juniorträning i samarbete med klubbens 
juniortränare. En helt ny läroplan för juniorträningen 
”FGK OPERATION 36” ska implementeras. En läroplan 
som följer golfaren från Nivå 1 (helt nybörjare) till Nivå 
6 (elitnivå).

• Falsterbo GK:s juniorverksamhet skall till sommarsä-
songen rekrytera juniorledare, som genomför dagliga 
aktiviteter tillsammans med golfklubbens juniorer. Juni-
orledarna skall också vara aktiva i arbetet med att ut-
bilda juniorerna i golfvett och golfetikett så att junio-
rerna kan uppträda på ett korrekt och säkert sätt både 
på banan och kring klubbhuset.

• Falsterbo Golfklubbs juniorverksamhet skall varje år ge-
nomföra samtliga tävlingar och aktiviteter i aktivitetslis-
tan. Målsättningen är att till tidigare framgångsrika ak-
tiviteter med många deltagare locka minst lika många 
deltagare som föregående år och att öka antalet delta-
gare i aktiviteter med förhållandevis färre deltagare.

• Verksamhetsplanen för Falsterbo Golfklubbs juniorverk-
samhet skall utvärderas efter säsongen och den utvärde-
ringen skall ligga till grund för en ny uppdaterad verk-
samhetsplan inför kommande säsong.

NYREKRYTERING AV JUNIORER TILL FGK
Under åren 2018-2023 är målsättningen att till vårträ-
ningen nyrekrytera minst 15 lokalt boende juniorer i 
åldern 8 – 11 år till träning i nybörjagrupper. Dessutom 
är det viktigt att FGK tar väl hand om de nybörjare som 
redan tillkommit så att de erbjuds goda möjligheter att 
utvecklas som golfare för att först kunna bli provjuniorer 
och senare juniormedlemmar.

1. Utskick till klubbens medlemmar och till alla småbarns-
föräldrar boende i Skanör och Falsterbo med inbjudan 
till nybörjarträning under våren och hösten. 

2. Nybörjargrupperna börjar med träning i april och vår-
träningen fortsätter fram tills skolan slutar. Därefter 
följs detta upp med sommar- och höstträning.

3. Gruppstorleken för nybörjargrupper är lämpligen 6-7 
barn.

4. Det är viktigt att engagera även juniorernas föräldrar i 
träningen inklusive utbildning i hur man som förälder 
bäst hjälper sitt barn att utvecklas som golfspelare.  
Lämpligen bör ett nätverk av intresserade föräldrar 
knytas till juniorkommittén och engageras som ledare 
vid JK:s olika aktiviteter.

ELITVERKSAMHET
Denna sker delvis parallellt med juniorverksamheten, och har följande inriktning: 

• Falsterbo GK skall kunna erbjuda kvalificerad instruk-
tion, stöd och inspiration till alla elitspelare i deras strä-
van att utvecklas optimalt. 

• Det ska finnas möjlighet att få ekonomiska bidrag för 
att kunna tävla på nationell toppnivå för elitamatörer 
och förstaårs proffs. 

• I gengäld ska spelarna ställa upp för klubben och re-
presentera den vid seriespel och klubbmatcher. 

Falsterbo GK skall ha en aktiv elitverksamhet med åter-
kommande gemensamma lagaktiviteter. 

• Klubben ska delta med lag i SGF:s (Sveriges Golfför-
bund) och GDF:s (Skånes Golfförbund) seriespel. 

• Falsterbo GK:s målsättning är att ha representationslag 
som på alla nivåer håller hög nationell standard.
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TÄVLING
Tävlingsverksamheten på Falsterbo Golfklubb ger utrymme för de som vill tävla utan att inskränka 
på övriga medlemmars möjligheter att spela golf. 

Vi vill fortsatt erbjuda ett varierande tävlingsprogram 
med möjligheter för alla tävlingsintresserade att delta. 
Med hjälp av sponsorer vill vi kunna erbjuda attraktiva 
prisbord, samtidigt som våra vandringspriser har en viktig 
roll i tävlingsprogrammet.

Lag och parspel är de mest populära spelformerna och har 
stor del av tävlingsprogrammet, men match och slagspel 
är också prioriterade i vårt tävlingsspel och får en fortsatt 
viktig plats i programmet.

Ambitionen är att vi inom de närmaste tre åren ska kunna 
hantera en större elitjuniortävling på vår bana. Tillsam-
mans med Flommens GK och Ljunghusens GK försöker vi 
också anordna en större tävling, som ska spelas gemen-
samt på våra tre banor.

Golf är en tävlingssport och Tävlingskommittén arbetar 
för att vi ska öka tävlingsdeltagandet utan att utöka an-
talet tävlingar. En bra balans mellan tävlingsspel och säll-
skapsspel gynnar alla.

SPELKOMMITTÉN 

TILLGÄNGLIGHET TILL BANAN FÖR MEDLEMMAR OCH 
GÄSTER
Normalt sett är tillgängligheten till banan för både med-
lemmar och gäster god under största delen av året. Dock 
är det ett högt tryck på banan i första hand under som-
marens 5 - 6 mest intensiva högsäsongsveckor från början 
av juli och över Falsterboveckan. Under denna tid brukar 
många golfare vistas i Falsterbo och det kan vara svårt för 
alla medlemmar och gäster som vill spela att komma ut 
på banan.

Spelkommittén arbetar för att Falsterbo GK:s  system för 
tidsbokning även under högsäsong kan skapa bästa möj-
liga tillgång till banan för alla medlemmar och för klub-
bens gäster. Tidsbokningssystemet skall både ge möjlig-
het för golfare att förboka tider och att kunna komma ut 
på banan med relativt kort varsel. Tidsbokningssystemet 
skall vara öppet och lättöverskådligt och särskilt vid hög 
belastning på banan skapa möjligheter för att alla bollar 
efterhand fylls på med intresserade spelare. 

Greenfeeavgifterna differentieras så att de är högst när 
efterfrågan på starttider är störst och lägre vid tidpunkter 
när trycket på banan inte är så stort. Differentieringen 
av greenfeeavgiften åstadkoms både genom prissättning 
och genom möjligheter till att utnyttja rabatter.  

SPELTEMPO OCH SÄKERHET PÅ BANAN
Långsamt spel är ett allvarligt problem på många banor 
och så tidvis även på Falsterbo. Klubbens målsättning är 
att R & A:s riktlinjer för speltempo upprätthålls på Falster-
bo Golfklubb. Bland annat innebär detta att rondtiderna 
under högsäsong inte skall överstiga 4 timmar. 

Spelkommittén organiserar arbetet med starters och 
golfvärdar, som i första hand utgörs av frivilliga med-
lemmar och som tjänstgör när belastningen på banan är 
som högst. Starters och golfvärdar arbetar aktivt för att 

alla spelare på banan skall trivas och för att spelet på ba-
nan skall flyta i ett jämnt och bra tempo så att Falsterbo 
Golfklubbs mål när det gäller speltempo och säkerhet på 
banan kan uppnås. Spelkommittén arbetar också för att 
förbättra informationen till både medlemmar och gäster 
angående Falsterbo GK:s målsättning för speltempo och 
hur alla golfare bäst kan bidra till att den nås.

Spelkommittén arbetar för att stärka säkerheten på ba-
nan för både spelare och förbipasserande. Mycket av det-
ta arbete sker i samarbete med bankommittén.

GREENFEE
Falsterbo Golfklubb skall vara en öppen och välkomnan-
de klubb för både gäster och medlemmar. Greenfee är en 
viktig del av Falsterbo Golfklubbs intäkter och väsentlig 
för att klubben skall kunna utveckla bana och klubbhus 
på bästa sätt. Det är en särskild proritet för Falsterbo 
Golfklubb att öka antalet grenfeegäster under varda-
gar vår, försommar och höst då banan ofta är mycket fin 
men samtidigt relativt lite utnyttjad. För att åstadkomma 
detta arbetar Spelkommittén, som även nämns ovan, med 
att differentiera greenfeeavgiften samt genom att skapa 
olika rabattmöjligheter. Exempel på det sistnämnda är 
gästrabatter och Näsetgreenfee, som ger möjlighet för 
upp till tre gäster att spela med en medlem till rabatte-
rad gästgreenfee samt för gäster från grannklubbarna att 
spela till rabatterad s.k. ”Näsetgreenfee”.   

Spelkommittén arbetar med att anordna tävlingar och ar-
rangemang på Falsterbo Golfklubb för att öka intresset 
för besökare att komma till Falsterbo. Ett exempel är täv-
lingen ”Falsterbo Member Guest”, som spelats varje vår 
sedan 2013 och där en medlem spelar i lag med tre gäster 
från andra klubbar. Spelkommittén arbetar även för att 
profilera Falsterbo Golfklubb gentemot media i allmän-
het och då särskilt golfjournalister.   
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EKONOMI

BUDGET 2018
RESULTATRÄKNING, KKR
INTÄKTER Kkr %
Medlemsavgifter 9 875 57
Inträdesavgifter 1 020 6
Livstidsmedlemsavgifter  1 660 10
Greenfee 3 100 18
Partners, Team Falsterbo 1 450 8
Arrendeintäkter 140 1
Övriga intäkter 100 0
Donationer övriga 0 0
SUMMA INTÄKTER 17 345 100

KOSTNADER
Administration -3 350 25
Bana -6 635 50
Fastigheter -1 300 10

KOMMITTÉER
Tävlingskommittén 100 0
Juniorkommittén -750 0
Elitkommittén -160 0
Marknadskommittén -355 0
Spelkommittén -95 0
Klubbkommittén -60 0
Damkommittén -15 0
Herrkommittén -20 0

-1 355 10

ÖVRIGA KOSTNADER -695 5
SUMMA KOSTNADER -13 335 100
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 4 010

Avskrivningar -3 800
RÖRELSERESULTAT 210

VINST OCH FÖRLUSTRÄKNING
FGK har en mycket stabil ekonomi, med ett fast medlemsunderlag och relativt stadiga greenfee- och sponsor-intäkter. 

Nedan framgår vår budgeterade resultaträkning för 2018, vilket visar ett ovanligt stort överskott före avskrivningar på     
4 010 Tkr, vilket vi kan tacka  många livstidsmedlemskap för. Ett ”normalår” i klubben beräknas resultat före avskrivningar 
ge överskott på närmare 3 Mkr, vilket i stort sett innebär att vi ökar vår kassa med detta belopp. 

Investeringarna för 2018 är budgeterade till 5 050 Tkr. 

Medlemsavgifterna svarar för 57 % av intäkterna och greenfee för 18 %. Våra partners bidrar med 8 %. Således är vi 
medlemmar subventionerade med drygt 25 % av kostnaderna genom gästspelare och välvilliga sponsorer.

TIDS- OCH RESURSPLAN
Denna plan bygger på att vi inte radikalt förändrar med-
lemsavgifterna och hoppas givetvis få behålla greenfee-
gäster och partners. Vi har heller inte förutsatt några gå-
vor till klubben av betydelse.

Klubbens ekonomi är god. Resultatet före avskrivningar är 
i snitt nästan 3 Mkr per år, vilket ger ett investeringsut-
rymme de närmsta sex åren på ca 18 Mkr, allt annat oför-
ändrat. 

Klubben har nu äntligen fått möjlighet och tillstånd från 
länsstyrelsen att renovera hål 16 och 17 d v s höja fairways 
på dessa hål. Klubben är också i stort behov av nya bag-
vagns hus, då de nuvarande är i dåligt skick och behöver 
byggas om. Dessa investeringar är extraordinära och kan 
troligen inte finansieras inom den löpande verksamheten 
och därmed den ”normala” investeringsramen. För att 
kunna genomföra dessa insatser kan klubben komma be-
höva ta lån på upp till ca 6 Mkr. Arbetet med hål 16 och 17 
samt byggande av bagvagns hus, kommer förhoppningsvis 
att kunna göras under perioden 2018-19. De följande åren 
2020-23 kommer investeringstakten vara betydligt lägre. 
Sammanlagt under sexårsperioden beräknas investeringar 
i bana och fastigheter uppgå till 23,7 Mkr som framgår av 
följande tabeller. 

INVESTERINGAR FGK 2018 -2023
INVESTERING/ÅR (KKR) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Summa

Maskiner till banan 1 200 800 800 800 800 800 5 200

Banförbättringar 3 320 2 700 1 900 1 800 1 200 900 11 820

SUMMA BANA 4 520 3 500 2 700 2 600 2 000 1 700 17 020

Klubbhus 550 4 000 600 500 500 500 6 650

TOTAL 5 070 7 500 3 300 3 100 2 500 2 200 23 670
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BUDGET 2018
RESULTATRÄKNING, KKR
INTÄKTER Kkr %
Medlemsavgifter 9 875 57
Inträdesavgifter 1 020 6
Livstidsmedlemsavgifter  1 660 10
Greenfee 3 100 18
Partners, Team Falsterbo 1 450 8
Arrendeintäkter 140 1
Övriga intäkter 100 0
Donationer övriga 0 0
SUMMA INTÄKTER 17 345 100

KOSTNADER
Administration -3 350 25
Bana -6 635 50
Fastigheter -1 300 10

KOMMITTÉER
Tävlingskommittén 100 0
Juniorkommittén -750 0
Elitkommittén -160 0
Marknadskommittén -355 0
Spelkommittén -95 0
Klubbkommittén -60 0
Damkommittén -15 0
Herrkommittén -20 0

-1 355 10

ÖVRIGA KOSTNADER -695 5
SUMMA KOSTNADER -13 335 100
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 4 010

Avskrivningar -3 800
RÖRELSERESULTAT 210

Falsterbo Golfklubb är något helt unikt i hela golfsverige. 
Läget är sällsynt fint i ett naturreservat och längs stran-
den allra längst ut på Falsterbonäset. 

Banan är en av få svenska golfbanor som klassificeras som 
links med sina sanddynor och havsnära läge. Banan ska 
spelas på fasta underlag och greenerna ska vara snabba. 
Det är också viktigt att de naturliga strandgräsen är rik-
ligt förekommande. Vår golfbana och hela vår golfklubb 
röner mycket positiv uppmärksamhet både nationellt 
och internationellt. Vi bör i sammanhanget tänka på vårt 
unika klubbhus som är mycket omtyckt av medlemmar, 
gäster och golfskribenter för dess charm, patina och his-
torik. Trots all uppmärksamhet får vi aldrig glömma att 
Falsterbo Golfklubb först och främst är en medlems- och 
familjeklubb.   

Med klubbens långa och fantastiska historia har vi ett 
unikt arv att förvalta. Dock är det viktigt att kunna kom-
binera de historiska aspekterna med en samtida utveck-
ling av verksamheten. Vi får inte vara allt för ängsliga 
för att våga utmana invanda rutiner baserade på enbart 
gamla värderingar. När vi nu blickar mer än fem år fram 
i tiden kan man faktiskt tala om en vision. Vi tittar in i 
kristallkulan och vågar drömma om och planera för fram-
tiden. Vi gör detta utan att glömma bort våra rika och 
kära traditioner.

De senaste åren har vi satsat mycket på banan vilket har 
gett fina resultat till mångas glädje. Mycket har gjorts, 
men det finns mer kvar att göra. Ett annat prioriterat om-
råde är juniorverksamheten. Detta är så viktigt för klub-
bens återväxt. Juniorsatsningens omfång är nu stor och 
aldrig förr har så många juniorer deltagit i träning och 
spel på banan. Intresset är störst under sommaren och vi 
hoppas kunna skapa ett större intresse även under övriga 
delen av året. Bredden på satsningen är på plats, men en 

annan aspekt är eliten. Ett mål är att utveckla framtida 
tävlingsspelare. 

Vi måste också reflektera över hur vi finansierar vår verk-
samhet. Detta gäller både den löpande verksamheten 
och investeringar. Vi måste hela tiden vara lyhörda gäl-
lande nivåer för exempelvis medlemsavgifter. Hur mycket 
är gäster och våra partners beredda att betala? Vi mås-
te tänka på att våra byggnader är underhållskrävande. 
Bagvagnshusen sjunger på sista versen och är i behov av 
större översyn.    

En mycket viktig fråga är det generellt ökade intresset för 
naturreservatet vi befinner oss i. Allt fler besöker Måkläp-
pen och Ule Nabbe. Det handlar bland annat om flanörer, 
ornitologer och skolklasser. Vi förhåller oss positiva till 
utvecklingen, men den befintliga infrastrukturen klarar 
snart inte av att härbärgera alla besökare. Parkering av 
alla bilar är till exempel en utmaning. Det viktigaste för 
golfklubben är säkerhetsaspekten. Själva spelet måste 
också kunna flyta på i önskad takt. En projektgrupp, in-
klusive Falsterbo Golfklubb, Länsstyrelsen och Vellinge 
Kommun, har bildats för att försöka ta ett samlat grepp 
på den här situationen med allas bästa i åtanke.  

Målet de närmaste fem åren är att bibehålla och ut-
veckla allt det positiva vi har berikats med i kombination 
med att försöka lösa de utmaningar vi står inför. Vi vill 
åstadkomma denna utveckling utan att göra avkall på 
vår unika bakgrund och historik, men samtidigt genom 
att följa utvecklingen i samhället. En viktig aspekt är att 
golfklubben har en god ekonomi. Vi befinner oss i den 
lyckosamma situationen att vi styr över hur vi önskar for-
ma vår framtid. Styrelsen strävar efter en balanserad och 
genomtänkt inriktning av verksamheten. Låt oss kalla det 
för tradition med nytänk.  

Falsterbo i februari 2018

SLUTSATSER 

Styrelsen
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