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KOMMITTÉER 
 
Anläggningskommittén Junior/Elitkommittén  
Gustaf Sjögren (ordf.) Kicki Källström (ordf.)  
Mari Palm Joakim Lilliedahl 
Mikael Larsson  Mattias Eriksson 
Mattias Norling, adj. David Lindholm 
Calle Sandegård, adj. Fanny Östlund 
 Stefan Berglund 
 Johan Olsson 
  
Marknadskommittén Referensgrupp juniorer 
Magnus Holst (ordf.) Vera Falk 
Calle Sandegard                                                 Carl Eriksson 
 Elmer Berglund 
 Axel Ohlsson 
  
Medlemskommittén Tävlingskommittén   
Lena Eriksson (ordf.) Ewa Berglund Johansson (ordf.) 
 Jens Ramquist 
Club 60 sektionen Lars Svahn (handicap ansvarig) 
Lars-Olof Skoog (ordf.) Per Åhrman 
Lena Hagelin Ronald Grönberg  
Lars Östlund Eva Larsson 
Lennart Olsson Ralph Andersson 
Thomas Lindkvist Anders Bergman  
 Jessica Hammeri 
  
Damsektionen  
Ingen sektion  
  
Nybörjarsektionen  
Maria Brisfjord 
Britt Lundborg 
Gerd Andersson 
Charlotta Eklund 
 
Valberedning  
Kent Nygren (sammankallande)  
Lena Sjölander 
Gustaf Sjögren 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse för Högbo Golfklubb verksamhetsåret 220101–221231 
Styrelsen för Högbo Golfklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden  
220101–221231. 
 
STYRELSE 
Per-Ola Grönberg Ordförande 1 år 2022 
Lars-Olof Skoog Kassör 2 år 2022–2023 
Gustaf Sjögren Anläggningskommitténs ordf. 2 år 2022–2023 
Kicki Källström Junior/elitkommitténs ordf. 2 år 2022–2023 
Ewa Berglund Johansson Tävlingskommitténs ordf. 2 år 2021–2022 
Magnus Holst Marknadskommitténs ordf. 2 år 2021–2022  
Lena Eriksson Medlemskommitténs ordf. 2 år 2021–2022  
 
 
Verksamhetsberättelse för styrelsen, verksamhetsåret 2022 
 
Nu har vi stängt böckerna för 2022. Efter år av pandemi och de utmaningar det medförde så hade vi 
en förhoppning om att kunna återgå till någon form av normalläge för klubben och verksamheten.  
Våra förhoppningar slogs bryskt i spillror i och med Rysslands orättfärdiga, ociviliserade och 
oförlåtliga invasion av Ukraina den 24/2 förra året.  
Till detta så hade vi stigande diesel och bensinpriser, gödningskostnader som stack i höjden och till 
råga på allt så gick vårt bundna elavtal på 32 öre kWh ut den sista februari i fjol.   
Stora kostnadsutmaningar som Ni är väl införstådda med.   
 
I ett försök att möta de ökande kostnaderna så beslutade styrelsen i dialog med greenkeeper Mattias 
och anläggningskommittén bland annat att släppa upp ruffen och vi har dragit ner värmen och hållit 
klubbhuset stängt sedan oktober, vilket bidragit till att vi hittills har sparat 30 000 KWh.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten. Engagemanget i styrelsen är 
konstruktivt, strukturerat och målinriktat. Alla har bidragit till ett positivt och utvecklande arbetssätt i 
syfte att göra golfklubben till en plats man vill besöka ofta, helt enkelt en klubbupplevelse utöver det 
förväntade.   
 
De olika kommittéernas verksamhetsberättelser som följer beskriver i korta ordalag den fantastiska 
verksamhet som bedrivits i klubben det gångna verksamhetsåret. Jag vill rikta ett stort tack till alla i 
styrelsen och till alla engagerade i våra olika kommittéer. Ett extra tack till Lena Eriksson som nu valt 
att lämna styrelsen och för det fantastiska arrangemanget runt klubbens 60-årsfirande.  
 
Tack även till vår professionella och engagerade personal och även till våra arrendatorer, PQ och 
Restaurangen med personal. Det är tillsammans vi gör klubbupplevelsen till vad den är, en plats att 
längta till.  
 
Nu blickar vi fram emot en lång och gynnsam sommar med en anläggning där vi alla trivs och umgås.  
 
 
Välkommen säsongen 2023!  
 
Per-Ola Grönberg  
Ordförande 
 
 
 
 
 
 



ANLÄGGNINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHET 
2022 började med att vi fick hantera efterverkningarna från en tuff vinter. Vi upplevde låg och i stort 
sett obefintlig växtlighet under våren och fick jobba hårt för att uppnå en grön golfbana. Till 
golfveckan lyckades vi detta till trots presentera en bana med bra spelbarhet, men när vi blickar 
tillbaka på säsongen är det skicket vi höll under sensommaren/hösten som vi tar med oss, bra 
växtlighet och fina färgkombinationer av grönt och orange gjorde att banan höll både hög spelbarhet 
och var visuellt tilltalande. 
Vi har under säsongen haft premiär för hektometersystem som gett oss flera tees och en ny slope, 
något som fick oss medlemmar att ha tuffare att nå hcp under början av året. Vi har investerat i en ny 
vält som gör att vi kan hinna med hela banan snabbare samt en miljövänligare ruffklippare.  
Inför säsongen 2023 har vi anlitat Magnus Sunesson, Golfkonsult som har hjälpt oss ta fram en 
masterplan för att hjälpa oss utveckla och göra vår bana mer attraktiv. Att utveckla vår bana kommer 
vara ett projekt som är fortlöpande under många år framöver, man kommer under 2023 märka en 
trädgallring för att få fram bättre vyer samt nya klipplinjer på dom flesta hålen som följer banans 
naturliga konturer. 
Vi vill tacka vår banchef och hans personal för ett oerhört stort engagemang och ett mycket bra jobb 
under 2022. 
  
Nu hoppas vi på en lång och spännande golfsäsong 2023 med nya klipplinjer och en bana som tar 
flera steg framåt. 
 
Gustaf Sjögren 
Anläggningskommittén 
 
MARKNADSKOMMITTÈNS VERKSAMHET 
När vi summerar säsongen 2022 kan vi konstatera att reklam och företagsgolf inbringade drygt 
1060tkr vilket är rekord för klubben samt en golfvecka som gav ett överskott på 140 tkr, vi vill passa 
på att tacka våra sponsorer som stöttar oss i vått och torrt.  
Vår träningsgrupp för sponsorer, Sweetspot, är fortsatt populär om än med ett visst avtagande 
intresse där man på fredagsmorgnar träffas och tränar golf i grupp.  
Businessgolfen lockade 25 tremanna lag som gjorde upp om segern och en finalplats på Bro-Hof Slott 
GC. Segrare i Businessgolfen 2022 blev Ottnargård konsult med Lars, Pontus och Rasmus Ottnargård i 
laget. I finalen slutade laget på en fjärde plats, Grattis! 
Årets Hemliga resa där vi korade årets Sponsormästare gick till Upsala GK som bjöd på en fantastiskt 
fin bana och segrare blev Torbjörn Eriksson, LT Ventilation. 
KM för sponsorer spelades i juni och klubbmästare bland våra sponsorer blev återigen Jan Karlsson, 
JAKA Försäljning.  
Brukskampen där vi möter Hofors sponsorer spelades på Högbo GK där vi hade en bra dag och vann 
tillbaka vandringspriset klart. Vi ser fram emot att försvara vinsten kommande år på Hofors GK. 
Vi arbetar fortsatt fram mervärden för våra medlemmar där vi spelar gratis en dag på Mora GK och vi 
spelar för halv greenfee på vardagar alla tider och helger efter kl. 14 på Rättviks GK och Säters GK och 
där vi har ett utbyte med Skerike GK där vi spelar alla dagar och alla tider för 200: -. Alla hushåll 
erhåller även tre rabattcheckar på 10 % hos ICA Supermarket Björksätra. 
 
Magnus Holst 
Marknadskommittén 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHET 
 
Säsongen 2022 kom så småningom i gång efter en lång kall vår. Vi fick ställa in första tävlingen på 
grund av vädret. Golfveckan inleddes på bästa sätt med en Jubileumstävling, där vi firade Högbo GK 
60 år. Dagen avslutades med middag, prisutdelning och dans på festplatsen i Högbo. Golfveckan 
genomfördes sedan som planerat, med många tävlande varje dag. 
 



En uppskattad nyhet, med oväntat högt deltagande, var en damscramble med lottade lag på 9-
hålsbanan.  
Hela säsongen har vi haft god uppslutning vid par- och lagtävlingar, men sämre deltagande i våra 
singeltävlingar. 
Tack alla ni om deltagit och bidragit på olika sätt i anslutning till årets tävlingar. 
 
Klubbmästare 2022 
Herrar:                                        Kalle Andersson 
Damer:                                        Mari Palm 
H30:                                             Kalle Andersson 
H50:                                             Calle Sandegård 
H60:                                             Lars Svahn 
H70:                                             Jan Svärdström 
H80:                                             Lars Berglund 
D70:                                             Ruth Berglund                                                       
Match KM herrar:                  Kalle Andersson 
 
Vandringspriser 2022 
Midsommarkransen:              Karin Strömberg 
Gökotto:                         Maryanne Forsberg 
Guldklubban:                           Anders Tronelius 
Giftbägaren:                             Ewa Berglund Johansson och Thomas Johansson 
 
Ewa Berglund Johansson 
Tävlingskommittén 
 
MEDLEMSKOMMITTÉNS VERKSAMHET 
 
CLUB60 sektionen 
Det traditionella upptaktsmötet på Bistro Oden den 5 april blev en succé. Kön utanför restaurangen 
ringlade sig till korsningen mot Hyttgatan. När alla var (något försenade) på plats räknade vi in 90 
medlemmar! Då är det inspirerande att jobba med Club 60. 
 
Tävlingsverksamheten 
Tävlingsverksamheten startade med ”Bertil Eliassons Minne” den redan den 11 maj på alldeles för 
blöt golfbana med 100 deltagare. Vinnande lag i premiärtävlingen blev Christer Åberg, Lars-Olof 
Sandelin, Kersti Cederstam och Olle Högberg. 
 
Under året har Club 60 arrangerat 22 tävlingar med totalt 681 startande 
Vi utökade antalet partävlingar och det mottogs väl av våra medlemmar. Annars blev det ytterligare 
ett år med våra traditionella tävlingsformer. 
 
Handelsbanken Cup 
Totalt deltog 106 spelare i årets tävlingar, mot 129 föregående år. De sex (6) deltävlingarna 
genomfördes mellan den 18 maj och 31 augusti med följande slutställning: 
Göran Swedberg 56 placeringspoäng  
Erik Backlund  50       -”-  
Lars Kling  49        -”- 
 
Swedbank Cup 
Totalt deltog 26 spelare i årets tävlingar, jämfört med 30 under föregående år. De sex (6) 
deltävlingarna genomfördes med samma speldatum som herrarna med följande slutställning: 
Inez Jönsson  26 placeringspoäng 
Christina Forsblom 24        -”- 
Anki Randwiir  24        -”-  



 
Matchspelet 
Årets matchspel lockade 48 herrar och 12 damer. Matchstart i maj och finalspel i slutet av 
september. I damklassen vann Christina Forsblom över Ingegärd Törnhult och i herrklassen segrade 
Ronald Grönberg över Stefan Ström. 
 
Klubbmästare  
Den 21 september arrangerade Club60 klubbmästerskapet för våra äldre medlemmar, segrare blev: 
H70: Jan Svärdström  
H80: Lars Berglund 
D60: Ruth Berglund 
 
Övrigt 
Rumpmasslaget mot Avesta GK avgjordes på vår hemmabana den 7 september och vandringspriset 
spelades hem alltid av Högbo GK.  
Vi fortsatte utbytet med Gävle GK och Älvkarleby GK, som innebär att byter 1 dag/säsong med 
varandra och spelar gratis. 
Lars-Olof Skoog som varit huvudansvarig för Club 60 de senaste 5 åren har avsagt sig uppdraget inför 
säsongen 2023. Sektionen drivs fortsättningsvis av Thomas Lindkvist, Lars Östlund, Lena Hagelin, 
Lennart Olsson. 
 
NYBÖRJARSEKTIONEN 
Gruppen genomförde 4 spelkvällar 5,12,19 maj och 2 juni som avslutades med prisutdelning och 
bubbel i restaurangen.  Alla tillfällen var välbesökta. 
Planen var att det skulle rulla speltid varje torsdagskväll under sommaren för nya spelare, men dem 
blev sämre besökta.  
Vi startade ännu en omgång i september med start 5/9, men tyvärr blev inte heller detta någon 
succé, så slutledningsvis blev våren den bästa. 
 
Ansvariga Britt Lundborg och Gerd Andersson 
 
DAMSEKTIONEN 
Damkommittén har inte varit aktiv under året men damtävlingar har genomförts i tävlings-
kommitténs regi. 
Segrare i våra damtävlingar blev: 
 

Midsommarkransen Karin Strömberg 
Sommardansen Anna Nyblom / Stefan Björnberg 
Damerna bjuder upp Ingalena Högberg / Sigge Göthe 
KM Mari Palm 
Electic 
Damscramble 

Ewa Berglund Johansson 
Anna Rydhard / Fiona Luima / Maria Brisfjord / Marie Strand 

 
Damscramble (lottade lag) blev säsongens skräll med 52 anmälda damer. Nästa säsong vill vi ordna 
denna tävling i början av säsongen. 

  
Gästrike/Hälsinge-serien. Högbo stod värd för en av deltävlingarna, 27 juni. På hemmaplan blev våra 
bästa damplaceringar Mari Palm 2: a i klass D50A samt Maryanne Forsberg 1:a i klass D50B. 
Damernas birdieträd där alla som gör en birdie under säsongen är med i en utlottning. Årets vinnare 
blev Mona Sörlien som får äran att ta hand om vandringspriset till nästa dragning.  
För att uppmana till hållbar shopping har vi även detta år fortsatt med loppisen i damernas 
omklädningsrum, där har våra medlemmar kunnat skänka golfkläder som sedan har kunnat köpas av 
någon annan golfare.  



Priset på klädesplagget har köparen bestämt. Intäkterna från loppisen blev 2500 kronor som gick till 
priser vid damscramblen den 8 september. Initiativtagare till loppisen är Vivian Lind som tillsammans 
med Karin Lindqvist skött den. 
 
JUBILEUMSFESTEN 2 JULI 
Klubben firade sitt 60-årsjubileum med en storslagen och lyckad fest på festplatsen på Högbo Bruk. 
Det bjöds på 3-rättersmiddag, tal, nyskriven sång och dans till levande musik av lokala bandet 
KingsGarden.  185 medlemmar deltog och det blev en mycket bra start på golfveckan. 
Tack till jubileumskommittén Mats Olsson, Lena Sjölander, Anders Sjökvist och Lena Eriksson. 
 
GOLFVÄRDAR 
Uppskattat inslag på alla tävlingsfria helgdagar är våra fantastiska GOLFVÄRDAR som ställer upp som 
goda ambassadörer för klubben. Tack till er alla! 
 
Lena Eriksson 
Medlemskommittén 
 
ELIT/JUNIORKOMMITTÉNS VERKSAMHET 
Säsongen började med att vi fick en ny huvudtränare på klubben, Fanny Östlund.  De äldre juniorerna 
började säsongen inomhus på Högbo Padel där Fanny hann vara med och coacha dem inför säsongen.  
Vi hade ett stort gäng som tränade med Fanny när det väl gick att vara ute. 
Våra ledare såg till att det blev ett träningstillfälle till i veckan där oftast var spel på banan på 
programmet.  
Juniorerna har också sin ”egna” stuga där de tex kan värma medhavd matlåda.  
Höstnovellens arrangörer gjorde det möjligt att ha ett litet seriespel under säsongen som avslutades 
med att de två bästa fick åka till Bro Hof och spela. Vilket uppskattades stort av Elmer Berglund och 
Casper Sundström. 
Antalet som deltagit på G/H GDF:s tävlingar och golfförbundets tävlingar har inte varit så stort i år men 
klubben har haft representanter i väg på några tävlingar.  
Under säsongen var det cirka 50 barn och ungdomar som var med och tränade från Golfskola och upp 
till de äldsta juniorerna. 
Vi hade också ett antal deltagare på distriktets juniortour och på distriktläger i september. 
Vår referensgrupp samlar in o kommer med förslag där de ser att vi kan få juniorverksamheten bättre. 
 
Seriespel 
Högbo GK spelade division 1 Norra klubblag på Hagge GK i juli där vi slutade på en 5:e plats. Laget 
bestod av coach Johan Widlund, Kalle Andersson, Oliver Lilliedahl, Daniel Jenevret, Jonas Svahn, och 
Gustaf Sjögren. 
 
Individuella omnämnanden 
Elmer Berglund blev årets junior 2022. 
 
Till slut vill vi rikta ett stort tack till alla ledare, föräldrar och tränare för den gångna säsongen! 
 
Kicki Källström 
Junior/Elitkommittén 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomi 
Klubbens ekonomi har, som alla kan förstå, påverkats av en omvärld som vi i styrelsen inte hade 
förutspått. STIGANDE är ordet som dominerat 2022. Det avser inflation, räntor, elpris, bränslepriser, 
råvarupriser, matpriser, etcetera. 
Naturligtvis påverkar det vårt resultat för 2022, som blev minus 370 000 kr, då har vi parerat så gott vi 
kunnat och sparat på både elförbrukning och övriga kostnader. 

 
Samtidigt innebar alla kostnadsökningarna i samhället att även många golfare stramade åt sin 
utgiftssida och det märker vi i klubben framför allt på ett minskat antal medlemmar och lägre 
greenfeeintäkter. Med rådande drivmedelspriser stannar många golfare hemma och spelar på sin 
hemmabana. 
 
Eget kapital är dock fortsatt starkt och även om de ekonomiska utsikterna för 2023 fortfarande är 
osäkra så har vi ett intressant och förhoppningsvis utvecklande verksamhetsår framför oss. Ett 
upplevelsens år, både ur ett klubb- och banperspektiv. 
 
Lars-Olof Skoog 
Kassör 
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