
   AIK Golfklubb Verksamhetsberättelse 2020       

  

Solna 2021 02 15  

  

  

  

  

Styrelse för verksamhetsåret 2020  

  

Ordförande: Niclas Rodin Vice Ordförande: Karsten Landin, Kassör: Niklas Sternbrink   

Ledamöter: Natalie Wille, Alexandra Aläng   

Suppleanter: Hans Sander(lämnade uppdraget i september 2020), Roger Queckfeldt,   

Revisor: Jan Hallberg  

Valberedning: Vakant  

  

  

Medlemmar  

Under hösten 2020 lämnade alldeles för tidigt Danny Haas AIK-familjen och jordelivet. För AIK Golf som vi har 

äran att leda var Dannys betydelse stor. Dannys insats att i mitten av 00-talet som en av flera engagerade 

AIK:are starta vårt elitlag är för AIK Golfs verksamhet en milstolpe, det är en del i att AIK Golf till sist vann Lag 

SM. Danny agerade spelare och lagledare såväl som bollplank till verksamheten och har även vunnit AIK Golfen 

vid två tillfällen. Utöver detta var Danny under 6 år aktiv i styrelsearbetet. Det var och är en stor sorg att Danny 

inte finns med oss längre.   

  

Möten  

Klubben har avhållit 5 protokollförda styrelsemöten och via email bedrivit verksamheten framåt. AIK GK har 

genom sin ordförande medverkat vid möten med AIK Huvudförening.   

  

  

Ekonomin  

2020 blev ett på alla sätt märkligt år där golfen noterade en rekordökning, för AIK Golf innebar det inte 

nämnvärt fler eller mindre medlemmar än tidigare men inställda tävlingar gjorde att ekonomin via en mindre 

kostnadssida kunde stärkas och ett välbehövligt större överskott noterades.    

  

  

Sport och Elitfrågor  

I början av mars 2020 slog pandemin med covid19 till och det svenska idrottslivet stannade tvärt av. Ganska 

snabbt var Golfförbundet ute med coronarestriktioner vilket innebar ett uppskjutande av all  

tävlingsverksamhet i Sverige fram till den sista juni. I början av juli avhölls den första tourtävlingen Katrineholm 

Open där Micke Lindberg slutade tvåa efter förlust i särspel. Tävlingen belades med åskådarförbud och 

klubbföreträdare fick endast närvara om ansökan om närvaro gjorts före tävlingen. Lag SM som skulle spelats 

veckan därpå ställdes in men tourtävlingar på dam- och herrsidan avhölls ganska regelbundet dock inte som 

under tidigare säsonger och med publikförbud och strikta besöksrutiner.  

  

På herrsidan vann Micke Lindberg rankingen GolfBox Road to Europé vilket gav honom status på den 

europeiska Challengetouren 2021. Simon Forsström slutade på 18:e plats.  

  

På damsidan slutade Linda Lundqvist och Josefine Nyqvist 5:a respektive 10:a på rankingen Road to Creekhouse 

Ladies Open.  
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Under hösten lyckades AIK knyta den mycket lovande junioren Ebba Lundqvist till klubben. Ebba är bara 14 år 

men har redan 0,1 i hcp. Målet är att hon skall ta plats i damlaget vid Lag SM 2021.  

  

AIK Golfklubb nådde 2021 sin bästa placering någonsin på Svenska Golfförbundets klubbranking. En andraplats 

efter Hills men före Landeryd på tredje plats.  

  

För fjärde året i rad vann AIK derbyt mot Djurgården. Denna gång på Arlandastad och efter ett något justerat 

upplägg där bästbollen byttes ut mot foursome.  

  

AIK Golfen vanns i år av Björn Sundberg och Peter Hjerpe fick en inteckning på vandringspriset Helmer 

Rydholms Minne. Den stora händelsen då AIK Golfen 2020 avgjordes var dock det fantastiska banrekord som 

Jacob Glennemo presterade då han sköt 59 slag på Rotebro efter en bogey, sex par, åtta birdies och tre eagles.  

  

  

Sociala Medier  

AIK Golf driver ett Facebookkonto samt ett Instagramkonto. Där delar vi med oss om händelser inom klubben 

samt uppdateringar från våra elitspelare.  

Under året 2020 har vi uppmanat elitspelarna att själva lägga upp inlägg och bilder från sina tävlingar och 

träningar på AIK Golfs Instagram- och Facebooksida. Det har spelarna gjort initialt men mattas av efter tid, vi 

hoppas att spelarna vill fortsätta att dela med sig av sin satsning via AIK Golfs sociala mediesidor. Vi har även 

försökt att dela elitspelarnas inlägg från spelarens egna sidor till AIK Golfs sidor. Vid tillfällen där AIK Golf och 

AIK Golfs elitspelare har nämnts av andra konton, t ex tävlingstourer, Svensk Golf osv har detta även delats på 

AIK Golfs sociala mediesidor.   

Under december blev AIK Golf tillfrågad att vara med i Den Svarta Massans adventskalender. AIK Golf gjorde 

bl.a inlägg på sina sociala medier där det informerades om DSMs adventskalender och generell information om 

DSM. I gengäld sponsrade DSM AIK Golf med 10 000 kronor som ska gå direkt till klubbens elit- och 

juniorsatsning.   

Inom kort kommer AIK Golfs Instagramflöde finnas tillgänglig på klubbens hemsida, vilket gör det möjligt för de 

som inte har ett Instagramkonto att se bilder som delas och ta del av uppdateringar.   

Klubben tar gärna del av våra medlemmars golfupplevelser! Vi uppmanar våra medlemmar att tagga @aikgolf 

på både Facebook och Instagram.   

  

Merchandise  

AIK Golf har genom åren bedrivit en ambitiös webshop, distribution och marknadsföring har varit utmanande 

för organisationen. För att nå en större kundkrets och inte belasta ideella krafter med distribution har avtal 

tecknats med AIK Merchandise/AIK Fotboll. Samarbetet innebär en delning av marginal men där all hantering 

av merchandise sköts av AIK Merchandise.   
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Sponsring  

Fortsatt eftersatt och ett av våra största utvecklingsområden. Inom ramen för samarbetet med AIK Fotboll 

erhåller sektionen möjlighet att uppvakta fotbollens nätverk och fotbollen erhåller något förmånligare 

medlemskap i AIK GK.  

  

  

  

Medlemmar  

Ett av årets stora mål var att inför 2021 addera nya värden till medlemsskapet i AIK GK, syftet är att 

medlemsskapet i sektionen skall bli mer attraktivt och fyra nya samarbetsklubbar har anslutit där våra 

medlemmar erbjuds mycket förmånliga rabatter. För kommande år bör antalet samverkande klubbar utökas 

och det är styrelsens gemensamma uppfattning att vi under ett icke pandemiår hade haft 10-20 

samarbetsklubbar. En fin potential för framtiden. Antalet medlemmar motsvarade förväntningarna.   

  

  

  

  

AIK Golfklubbs styrelse på Allmänna Idrottsklubbens 130-årsdag den 15 februari 2020  
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