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Verksamhetsberättelse för 2022 
 
 
Övergripande 
Nuvarande avtal för 2021 2022 är en prolongeraring av tidigare avtal (som ingicks 2009) då parterna 
inte kommit fram till något nytt avtal. Samarbetet mellan GolfStar, VMAB och klubben har visat att 
det är ett bra koncept och som har varit positivt för alla tre partnerna. 
 
Vårvintern var förrädisk och banan kunde inte öppnas förrän 20 april men har sedan mitten av maj 
varit i mycket bra kondition. Åtgärdsplanen som togs fram 2020 för att öka speltempo och den 
estetiska upplevelsen bearbetas fortfarande om än i mindre omfattning. Många åtgärder, där det 
behövs fler personer som kan tänka sig att genomföra en eller flera arbetsdagar, återstår. 
 
GolfStar har också denna säsong ett avtal på franchisingbasis med Vistabergsgruppen AB. Ägarna, 
Stefan Königslehner och Martin Bjerke, har som platschefer, förutom traditionell verksamhet i 
receptionen, också svarat för restaurangverksamheten, vilket varit mycket uppskattat och till stor 
glädjande för besökare och medlemmar. 
 
Antalet bokande ronder på banan har i år minskat med 8 % jämfört med 2021, från 25 460 till 23 
500. En del av minskning beror på 3 veckors senare öppning av banan. Åren 2020 och 2021 har varit 
två exceptionella år. Jämfört med normalåret 2019, då vi hade knappt 20 100, är det dock en ökning 
med 17 %. Vi är nu åter topp 5 i popularitet bland de banor som GolfStar driver. I topp är, som 
vanligt, Riksten följt av Kungsängens Kings Course, Lindö Dal och Waxholm. 
 
Årets medlemsantal (per 09-15) uppgår till 998 medlemmar, vilket är en marginell minskning. 
Antalet spelkategorier minskade, förutom kategorien GREENFEE, till 3 stycken; ALL LARGE, ALL 
MEDIUM OCH ALL SMALL. Alla kategorier har haft tillgång till GolfStars samtliga banor alla tider. 
Skillnaden har varit möjligheten till antal samtidiga bokningar. Medlemmarnas fördelning på 
kategorier är; LARGE 124 stycken, MEDIUM 229 stycken, SMALL 522 stycken samt GREENFEE 119 
stycken. Antalet juniorer är 41 stycken och 3 stycken är knattar. I medlemskadern ingår också 4 
hedersmedlemmar. 
 
Antal medlemskap i Svenska golfförbundet minskade under året, från rekordsiffran 555 334, drygt 
1000 medlemskap mer det tidigare rekordet från 2004 till 536 200, en minskning med 13 %. Av de 
503 785 spelarna är 25,6 % är kvinnor. Andelen juniorer har minskat 62 620, vilket är 11,3 % av 
totala antalet medlemmar. Det har spelats drygt 7,1 miljoner ronder under året, vilket är 13 % färre 
än 2021. Medlemmarnas snittålder är 49,1 år och snitthcp 24,3. 
 
Klubben har under året varit organiserad i tre verksamhetsområden, två ansvarsområden och en 
kommitté; verksamhetsområdena, junior, medlem och tävling, ansvarsområdena bana och dam 
samt hcpkommittén. 
 
Det finns ett fortsatt stort engagemang från våra ideella ledare och föräldrar inom verksamhets-
området juniorer men det finns fortfarande ett stort utrymme för fler att engagera sig, inte bara i 
verksamhetsområdet junior, utan också i verksamhetsområdena medlem och tävling. 
 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ideellt arbetande och till anställda inom GolfStar för ett väl 
genomfört år. 
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Styrelsen har under året bestått av  

Matts Spångberg, ordförande 
Bennie Nilsson, vice ordförande 
Elenor Magnebrant, kassör  
Stellan Pihlemark, sekreterare 
Lise-Lotte Nyman, ledamot  

 
 
Verksamhetsområde junior - VoJ 
Elenor Magnebrant har varit verksamhetsansvarig (VA) för VoJ. Till hjälp har Elenor haft Pehr 
Magnebrant och Jesper Karlsson. Aktiva juniorer i träning har i år var 15 stycken, en minskning 
jämfört 2021.  
 
Träning 
Under vintern har vi varje vecka haft träning inomhus på Golf Lounge i Södertälje för de 5 aktiva 
juniorerna som valt att hålla igång sin golf. 
 
Under året har vi haft två träningsgrupper, en tävlingsgrupp för våra tävlande juniorer och en 
träningsgrupp för de som nu tränat några år. Dessa grupper tränas av Pehr Magnebrant och Jesper 
Karlsson. Elenor och Jesper har genomgått kursen GL1 – Golfäventyret. 
Vi har erbjudit spel på bana för de yngre några gånger samt att de som kommit längst i sin utveckling 
har varit med på några fredagsaktiviteter. 
 
Vi har arrangerat 18 fredagsaktiviteter/fredagstävlingar där vi testat på olika spelformer och 
juniorerna har fått övning i att träna på bana. Säsongen avslutades med en 18 håls tävling för 
juniorer och föräldrar. 
I november startade vinterträning inomhus på Golf Lounge, där också ett par av de yngre deltar 
denna säsong, och den kommer att pågå till slutet av mars.  
 
Tävling 
Klubben har arrangerat den officiell juniortävling Teen Tour First omg 1 och Teen Cup klubbkval. Fyra 
spelare gick vidare till gruppkval. 
 
Våra juniorer har deltagit i Teen Tour och Rookie Tour. Leo Carlson vann Teen tour first Stockholm 
både i OoM och i finalspelet. Måns Magnebrant spelade Teen tour first Södermaland men gick inte 
till finalspel i år. 
I Rookie touren är det framför allt två killar som deltagit och det resulterade i att Malte Alin slutade 
på 3:e plats och Adam Ploghammar på 6:e plats i OoM. Malte segrade i finalspelet  
 
Clara Magnebrant har även i år fått möjlighet att spela Teen tour future men inte placerat sig för 
finalspel. Clara och Leo har även spelat en hel del JMI-tävlingar under säsongen. 
Leo, Clara och Måns är uttagna till team Sörmland. 
 
VoJ har deltagit med ett lag i Södermanlands juniorserie och ett i ungdomsserien. I Juniorserien 
slutade vi på en 8:e plats och här fick flera juniorer testa på att spela scratchspel. 
Även i år gick vi till A-final i ungdomsserien där vi slutade på en hedrande 3:e plats. 
 
Övrigt  
VoJ verksamhet är väldigt beroende av föräldrar och anhörigas engagemang, som väldigt mycket 
hänger ihop med det egna barnets engagemang i golfen. 
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Verksamhetsområde medlem - VoM 
Lisen Nyman har varit verksamhetsansvarig (VA) för VoM. 
Onsdagsgolfen, som har ersatt seniorgolfen, har letts av Hans Ek och har genomförts vid 22 tillfällen. 
Den har spelats som poängbogey, slaggolf och lagspel och deltagandet har genererat poäng till den s k 
Onsdagsligan. Totalt har 350 starter gjorts av 33 medlemmar. Parallellt har också genom förts en 
Eclectic med 27 deltagare. I båda tävlingarna är det ett 20-tal som deltagit mer frekvent. 
JEA-golfen har spelats vid 20 tillfällen med totalt 361 starter för kvalificering till finalen där 36 
spelare deltog. Även i JEA-golfen är det ett 20-tal som deltagit mer frekvent. 
Ansvarsområde dam - AoD 
Maj-Lis Engqvist har varit verksamhetsansvarig (VA) för AoD och har lett verksamheten. 
I Damernas måndagsgolf har ett dussintal damer deltagit. De har även spelat en Eclectic. 
Kvällens drottning hade temat Svart och vit och Siv Persson blev årets drottning. 
 
 
Verksamhetsområde tävling - VoT 
Bennie Nilsson har varit verksamhetsansvarig (VA) för VoT. Han har också har haft ansvar för 
tävlingsadministrationen i GIT. 
Årets tävlingsprogram har innehållit 11 genomförda tävlingar. De har arrangerats av VoJ, VoD, VoT, 
Jan-Erik Andersson (JEA), Hans Ek, serielag, styrelsen och Stefan Königslehner. På grund av dålig 
bana inställdes Viksbergsmästerskapen i maj.  
I årets KM åldersklasser deltog 51 spelare – 8 damer i 2 klasser och 43 herrar i 7 klasser.  
I öppna KM deltog 4 damer och 10 herrar och i puttnings-KM deltog 15 stycken.  
Klubben har också genomfört vår del av Hösttouren med 38 deltagare. 
Unipeg Cup, mot Gripsholms GK, spelades i år på Gripsholm och slutade med övertygande seger för 
Viksberg. 
Externt seriespel 
Klubben har i år deltagit med 5 lag i Sörmlandsserien i klasserna D, D60, H50, H60 och H 70. D 60-
laget blev 2:a av 5 lag och H70-laget blev 2:a av 7 lag i div 2. Det nya D-laget fick blodad tand för en 
fortsättning. 
Det har varit ett drygt 40-tal medlemmar som deltagit i det externa seriespelet. 
Ansvarsområde bana - AoB 
Matts Spångberg har varit verksamhetsansvarig (VA) för AoB. 
AoB får synpunkter från gäster och medlemmar samt de som tävlar i klubbens matchseriespel. 
Säkerheten, snabbare spel och uppföljning av banans kondition har haft fortsatt prioritet i vår goda, 
uppskattade och kontinuerliga dialog med GolfStar om banskötseln.  
 
Hcpkommittén 
I kommittén har ingått Matts Spångberg, ordförande, samt Stellan Pihlemark och Bennie Nilsson. 
Kommittén har haft endast ett handicapärende att ta ställning till. 
 
 
Viksberg 2022-12-06 
Styrelsen 


