
VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÄSONGEN 2020 , FRIIBERGHS GK 
 
 
Friiberghs GK har som ändamål att vara en av Upplands mest respekterade och attraktiva 
golfklubbar, där spelglädje, trivsel, och kvalitet står i fokus tillsammans med familjär stämning!
 
Vi fortsätter i positiv anda.
 
Medlemsantalet vid årets slut 2020, 416 stycken varav 395 aktiva.
Slutet av säsong 2021, enligt uttagen statistik per 31 oktober, 489 stycken (enligt uppgift några 
till har kommit nu under november), varav 483 aktiva.
 
VÅR BANA
 
Har varit det positiva samtalsämnet. Banarbetarna plus frivilliga har gjort ett fantastiskt jobb, 
åter igen!
 
IDROTTSLIGA AKTIVITETER
 
Friiberghs GK har i år haft tävlingsverksamhet Dam, H50, H60, H70, H75 
 
På grund av pandemin, så har det varit varierande uppslutning för dam/herrlagen 

GK+ SAMARBETET
 
Tomas Ödqvist har varit klubbens representant för GK+, och FriiberghsGK kommer fortsatt att 
vara med i GK+ samarbetet. SalaGk har dock dragit sig ur
 
Klubbmästarna 2020 
 
Dam    : 
Herr     : 
Junior  : 
 
 

KOMMITTÉARBETE
 
Mycket av klubbens aktiviteter styrs av kommittéerna, och klubben önskar att fler medlemmar 
kan  ställa upp under säsong 2022
 



Tävlingskommittén har under året bestått av 

- Pär Lihufvudh (sammankallande), Anders Ekman. Roine Holst

Summering 2020/2021

Antal tävlande 2020            780st
Antal tävlande 2021            828st
 
Vinnare KM 2021                 Anders Ekman                       Scratchklassen
                                                Pär Bohjort                            HCP Klassen

Matchcupen 2021                Per-Johan Pettersson
 
Veckoseriespelet Final 2021  24st spelade, Matchspel Scramble. Blå lag mot Rött lag. 
Rött Lag vann på särspel.
 

 
Damkommitté : 

- Birgitta Magnusson (sammankallande)

Har haft återkommande torsdagstävlingar/träningar

 
Juniorkommitté: Tomas Ödqvist
 
GGG - Gum & Gubb Golfen : Sammankallande Olle Wallin med god hjälp av Göran Egerstad 

● har haft måndagar som sin speldag  
● GGG-mästare 2020 : Sören Spångberg
● GGG-mästare 2021 : Sören Spångberg

KLUBBHUS/RESTAURANG

 

- Krögare Viggo har åter igen, medverkat till god stämning, men framförallt till 
god mat till humana priser!

- Fungerar logistiken så kommer köksdelen av utvidgas/renoveras under vintern 
21/22



 
 
GREENFEEGÄSTER

- 2019, 5116 stycken greenfeegäster, med juli som bästa månad
- 2020, 8048stycken, augusti som bästa månad

 EKONOMI
 Stabilare än föregående säsong. I övrigt hänvisas till årsredovisningen för 2020

 

MILJÖ

 - Peter Sandberg har varit klubbens länk i miljöfrågor. Länsstyrelsen har kontaktats 

gällande bidrag, biologiskt mångfald.

STORT TACK

 Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till alla medlemmar som under året aktivt

bidragit till att driva och utveckla klubbens verksamhet och till våra duktiga 

medarbetare på banan, i kansliet och våra fantastiska samarbetspartners, restauratör 

Viggo, Jarlstedtsbolaget samt vår PRO Claes Eklund.

 

Friibergh den 14 november 2021

 För styrelsen i Friiberghs GK 

 

Pelle Modig                    

Ordförande verksamhetsåret 2020/2021    



                    

   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÄSONGEN 2019 , 

FRIIBERGHS GK 

Friiberghs GK har som ändamål att vara en av Upplands 

mest respekterade och attraktiva golfklubbar, där 

spelglädje, trivsel, och kvalitet står i fokus tillsammans 

med familjär stämning!

År 2019 blev för vår klubb startskottet för Golfklubb och 

ett Aktiebolag, med dess fördelar, och med fördelar även 

inkörningsproblem organisationsmässigt.

Medlemsantalet vid årets början 383 varav 341 aktiva , 

och 31/12 2019, 391 varav 340 aktiva.

VÅR BANA

Har varit det positiva samtalsämnet. Banarbetarna plus 



frivilliga har gjort ett fantastiskt jobb.

IDROTTSLIGA AKTIVITETER

Friiberghs GK har i är haft tävlingsverksamhet Dam, H50, 

H60, H70, H75 

Antalet tävlingar under året 18st, varav 9 

företagstävlingar

GK+ SAMARBETET

Eva Henriksson har varit klubbens representant för GK+

Klubbmästarna 2019 

Dam    : Gärd Roxin

Herr     : Per Palm

Junior  : Filip Karlsson

STYRELSEN

Har haft 10 stycken protokollförda möten under 2019.

KOMMITTÉARBETE

Mycket av klubbens aktiviteter styrs av kommittéerna. 



Tävlingskommittén har under året bestått av 

● Tord Alkefjärd (ordförande),

Damkommitté : 

● Har haft återkommande 
torsdagstävlingar

Juniorkommitté: Ordförande Tord Alkefjärd 

● har under året haft juniorläger. Samt 
att våra juniorer varit på ett antal 
tävlingar

GGG - Gum & Gubb Golfen : Sammankallande Olle Wallin 

med god hjälp av Göran Egerstad 

● har haft måndagar som sin speldag och 
under året träffats  22 gånger, 841 
ronder, 68 olika deltagare under 
säsongen.

● GGG-mästare 2019 INGEMAR ASPHAMN

KLUBBHUS/RESTAURANG

● Krögare Viggo har åter igen, medverkat 
till god stämning, men framförallt till 
god mat till humana priser!



GREENFEEGÄSTER

● under 2019, 5116 stycken 
greenfeegäster, med juli som bästa 
månad

EKONOMI

● stabilare än föregående säsong. I övrigt 
hänvisas till årsredovisningen för 2019

 

MILJÖ

 

- Peter Sandberg har varit klubbens länk i 

miljöfrågor

 

 

 

STORT TACK

 

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till  allamedlemmara medlemmar som under 

året aktivt bidragit till att driva och utveckla klubbens verksamhet och till våra duktiga 

medarbetare på banan, i kansliet och våra fantastiska samarbetspartners, restauratör 



Viggo, Jarlstedtsbolagen samt vår PRO Claes Eklund.

 

Friibergh den 11 november 2020

 

För styrelsen i Friiberghs GK 

 

Anders Jarl                         

Ordförande verksamhetsåret 2019                   

 

Ing-Marie Östh                         Willy Nilsson    

Pelle Modig

Sekreterare 2019-2020      Ledamot 2019, 

kassör 2020      Ordf. frånjuni 2020



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÄSONGEN 

2020/2021, FRIIBERGHS GK 

 

 

Friiberghs GK har som ändamål att vara en av 

Upplands mest respekterade och attraktiva 

golfklubbar, där spelglädje, trivsel, och 

kvalitet står i fokus tillsammans med familjär 

stämning!

  

Medlemsantalet 

- 2020:

- 2021:

 

 

VÅR BANA

 

Har varit det positiva samtalsämnet, även 2020 och 2021. Banarbetarna plus frivilliga har gjort ett

fantastiskt jobb.

 

 

IDROTTSLIGA AKTIVITETER

 

Friiberghs GK har i är haft tävlingsverksamhet 

Dam, H50, H60, H70, H75 

 

Antalet tävlingar under året 18st, varav 9 



företagstävlingar

 

GK+ SAMARBETET

 

Eva Henriksson har varit klubbens representant

för GK+

 

Klubbmästarna 2019 

 

Dam    : Gärd Roxin

Herr     : Per Palm

Junior  : Filip Karlsson

 

STYRELSEN

 

Har haft 10 stycken protokollförda möten 

under 2019.

 

KOMMITTÉARBETE

 

Mycket av klubbens aktiviteter styrs av 

kommittéerna. 

 

Tävlingskommittén har under året bestått av 

● Tord Alkefjärd (ordförande),

 

Damkommitté : 



● Har haft återkommande 
torsdagstävlingar

 

Juniorkommitté: Ordförande Tord Alkefjärd 

● har under året haft juniorläger. Samt 
att våra juniorer varit på ett antal 
tävlingar

 

GGG - Gum & Gubb Golfen : Sammankallande 

Olle Wallin med god hjälp av Göran Egerstad 

● har haft måndagar som sin speldag och 
under året träffats  22 gånger, 841 
ronder, 68 olika deltagare under 
säsongen.

● GGG-mästare 2019 INGEMAR ASPHAMN

 

 

KLUBBHUS/RESTAURANG

 

● Krögare Viggo har åter igen, medverkat 
till god stämning, men framförallt till 
god mat till humana priser!

 

 

GREENFEEGÄSTER

 

● under 2019, 5116 stycken 
greenfeegäster, med juli som bästa 



månad

 

EKONOMI

 

● stabilare än föregående säsong. I övrigt 
hänvisas till årsredovisningen för 2019

 

MILJÖ

 

- Peter Sandberg har varit klubbens länk i 

miljöfrågor

 

 

 

STORT TACK

 

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till 

alla medlemmar som under året aktivt bidragit

till att driva och utveckla klubbens verksamhet

och till våra duktiga medarbetare på banan, i 

kansliet och våra fantastiska 

samarbetspartners, restauratör Viggo, 

Jarlstedtsbolagen samt vår PRO Claes Eklund.



 

Friibergh den 11 november 2020

 

För styrelsen i Friiberghs GK 

 

Anders Jarl                         

Ordförande verksamhetsåret 2019                   

 

Ing-Marie Östh                         Willy Nilsson    

Pelle Modig

Sekreterare 2019-2020      Ledamot 2019, 

kassör 2020      Ordf. frånjuni 2020


