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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Styrelsen för Ålands Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse för år 2021.  
 
Verksamhetsåret inleddes med stor osäkerhet, då coronapandemin höll världen i ett hårt grepp och 
stränga reserestriktioner gjorde att det var ytterst svårt att förutse hur säsongen skulle komma att 
utvecklas. Ända långt in i högsäsongen fanns förhoppningar om att resandet från Sverige skulle 
komma igång på allvar, men restriktionerna mellan Sverige och Finland påverkade inresandet till 
Åland ända fram till slutet på säsongen, något som gav en kraftig effekt genom många avbokningar 
från svenska golfare. 
 
Det som ändå räddade säsongen var att Åland och Ålands Golfklubb i högre grad än någonsin 
tidigare lyckades attrahera finska gäster under sommaren 2021. Ryktet om den lyckade 
renoveringen av Slottsbanan hade skapat ett stort intresse bland fastländska golfare och många 
valde att besöka Åland under säsongen. Under en normal säsong består Ålands Golfklubbs besökare 
till 70 procent av svenska golfare och till 30 procent av finska golfgäster. Under 2021 var dessa siffror 
helt omvända, något som förhoppningsvis kan ge en positiv skjuts även framöver då det gäller att 
attrahera fastländska gäster. 
 
Ekonomi  
För 2021 redovisar klubben en vinst på 126 890,07 euro (2020: -369 556,37 euro). Det kraftiga 
resultatlyftet är direkt kopplat till att 16 208 greenfees såldes. 
 
Intäkterna mera än fördubblades, från 779 000 euro år 2020 till nära 1 650 000 euro år 2021. Då 
man tittar specifikt på ökningen av gästintäkter kan det konstateras att dessa ökade från 289 000 år 
2020 till 1 160 000 euro år 2021. 
 
Ålands Golfklubb hade vid utgången av bokslutsperioden lån om totalt dryga tre miljoner euro, 
under verksamhetsåret upptogs inga nya lån, men betalningstiden för en kredit på 150 000 
förlängdes med ett år till utgången av 2022. Under året amorterade klubben 268 000 euro. Klubbens 
lån är beviljade genom Ålandsbanken. 
 
Styrelse och personal 
Under året sysselsatte vi 7 heltidsanställda och antalet deltids- och säsongsanställda var 25. Totalt 
antal genomsnittligt anställda uppgick till 17 jämfört med 2020 års antal 14.  
 
Klubbdirektör Peter Ellqvist slutade sin anställning på egen begäran den 31 augusti. Efter en 
rekryteringsprocess kunde klubbens tidigare försäljningschef Björn Wennström tillsättas som ny 
klubbdirektör från och med den 1 november.   
 
Styrelsens ordförande Mikael Mörn avgick den 31.12.2021. 
 
Gäster och greenfee  
Antalet unika gäster uppgick till 6 819 stycken (2020: 2 282 stycken) och antalet sålda greenfee 
ökade från 5 372 stycken år 2020 till 16 208 stycken år 2021.  Förutsättningarna att driva 
verksamheten skiljer sig väsentligt, varför den direkta jämförelsen mellan åren saknar relevans. 
Slottsbanan var stängd för ombyggnad under en del av säsongen 2020 och dessutom hade 
pandemins reserestriktioner en kraftigt negativ effekt under 2020. 
 
En stor del i framgångarna och de ökade försäljningssiffrorna kommer av paketeringen av greenfee i 
3-rundorspaket, där gäster kunde spela två rundor på Slottsbanan och en runda på Kungsbanan till 
ett något förmånligare pris jämfört med ordinarie priser. Uppfattningen är också att denna typ av 
paketering har bidragit till att övriga verksamheter inom besöksnäringen (till exempel 
logiverksamheter, transportföretag och restauranger) har kunnat dra nytta av detta koncept. 
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Medlemsutveckling  
Medlemsantalet ökade från 942 stycken år 2020 till 996 stycken år 2021. Orsakerna till den fortsatta 
medlemsökningen är flera: dels har intresset för golfsporten ökat globalt i samband med 
pandemiåren, dels har den ombyggda Slottsbanan attraherat nya medlemmar till spel. Klubben har 
också ökat synligheten för nybörjarkurserna och tävlingsverksamheten genom regelbunden 
marknadsföring i de lokala medierna. 
 
Totalt antal registrerade gäst- och medlemsrundor samt deltagande i klubbtävlingar uppgick 2021 till 
37 515 stycken, att jämföras med 2020 då antalet var 28 496 stycken.  
 
Investeringar och kvalitetshöjande åtgärder  
Höstmötet år 2020 hade slagit fast en investeringsplan som klubben fick lov att frysa till en följd av 
det ytterst osäkra läget som följde pandemin. Exempelvis sköts inköpen av två fairwayklippare och 
en gödselspruta upp med ett år för att inte äventyra ekonomin. Under juni genomfördes dock en 
omfattande dressning av Slottsbanans fairways och i slutet av verksamhetsåret genomfördes större 
dräneringsarbeten på Slottsbanan. Bägge insatser hade det långsiktiga målet att skapa bättre 
möjligheter för spel under en längre säsong. Under hösten asfalterades även centrala delar av gång- 
och golfbilvägarna på Slottsbanan, ett arbete som förväntas fortgå under 2022. 
 
Golfbanorna  
Slottsbanan öppnade för spel den 1 maj och utnyttjades efter det flitigt av medlemmar och gäster. 
Efter cirka ett och ett halvt år i drift får den ombyggda Slottsbanan återkommande positiva 
recensioner, något som inte minst framgår av den ranking som banan erhöll i Golfpistes stora 
banranking, med en fin tredjeplacering så här snart efter ombyggnaden. Målet är fortsättningsvis att 
Slottsbanan av experter och spelare ska rankas som en av de främsta i Norden.  
 
Golfklubbens andra 18-hålsbana, Kungsbanan, var under säsongen i gott skick, vilket har uppskattats 
av såväl medlemmar som greenfeegäster. Kungsbanan öppnade för spel den 16 april.  
 
Sportsliga framgångar 
Under verksamhetsåret har elva spelare deltagit i 48 olika tävlingar utanför Åland- Av dessa var sju 
juniorer (under 21 år) och fyra tävlingsspelare (över 21 år). Många av spelarna placerade sig högst 
upp på pallen i de olika tävlingarna och det var också glädjande att se att tävlingsverksamheten kom 
igång på allvar igen efter pandemin.  
 
Miljö och social hållbarhet  
Ombyggnaden av Slottsbanan har bidragit till en bättre miljö på anläggningen. Med en modern bana 
använder vi mindre mängd gödsel och mindre mängd bekämpningsmedel än tidigare tack vare valet 
av en tåligare grästyp, bättre dränering och ett nytt och bättre bevattningssystem.  
 
Miljöarbetet inom klubben fortsätter och målet är att erhålla miljömärkningen GEO-certifiering. 
Arbetet innebär att vi systematiskt kartlägger vår miljöpåverkande förbrukning av 
bekämpningsmedel, konstgödsel, energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning. 
Effektiv användning av resurser leder till både mindre miljöpåverkan och lägre kostnader.  
 
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv bidrar våra golfbanor med en plats för hälsa, rekreation och 
social tillvaro. Golfen har ett stort värde för människors hälsa och välbefinnande. En fantastisk 
sysselsättning som man kan ägna sig åt under en hel livstid oberoende av ålder, kön eller förmåga. 
Umgänget med familj och vänner är för många en stark bidragande faktor till varför man spelar golf. 
Vår omfattande kommittéverksamhet med stort deltagande av såväl barn som seniorer är ett kvitto 
på den positiva sociala hållbarhet som vår golfverksamhet är med och bidrar till i samhället.  
 
Marknadsföring  
Marknadsföringen av Ålands Golfklubb har varit intensiv under det gångna verksamhetsåret. En stor 
del av marknadsföringsinsatserna riktades om mot fastlandet då det stod klart att 
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reserestriktionerna skulle förhindra svenska golfare att besöka oss. Det största och viktigaste 
samarbetet under året genomfördes inom ramen för Visit Ålands golfnätverk, där Ålands Golfklubb 
är en av nyckelaktörerna.  
 
Golfnätverket gjorde i samarbete med Otavamedia/Golfpiste en stor satsning på konceptet ”Race to 
Åland”, där fyra stora inhemska tävlingstourer avslutade med finalspel på Åland under september. 
Samarbetet innebar en omfattande synlighet i såväl tryckta och digitala golfmedia (framförallt 
Golflehti och portalen Golfpiste) samt närvaro i samband med ett sextiotal deltävlingar runtom i 
landet. Den här synligheten hade med säkerhet en avgörande betydelse för framgångarna med att 
locka fastländska golfare till Åland. 
 
Samarbetet med återförsäljare har fortsatt och marknadsföringen av golfprodukten har varit en 
viktig beståndsdel i deras utbud, speciellt under pandemitiden. 
 
Lokalt har klubben satsat på en ökad synlighet genom annonsering i de lokala medierna, där 
framförallt aktuella nybörjarkurser och kommande tävlingar regelbundet har lyfts fram. En positiv 
effekt av ovanstående är att antalet medlemmar har fortsatt öka. 
 
Under senhösten presenterades en ny tävlingsprodukt, nämligen ”Baltic Storm”. Konceptet innebär 
att ett fyrmannalag tävlar tillsammans i en utmanande tävling, där vädrets makter och banans 
upplägg har en stor påverkan på spelet. Redan under den första Baltic Storm-tävlingen, som 
marknadsfördes också utanför Åland, lyckades klubben attrahera ett betydande antal icke-åländska 
lag och tävlingen blev snabbt fullbokad, så framtiden för Baltic Storm-konceptet ser ljus ut. 
 
Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken 
Under verksamhetsåret ingick Ålands Golfklubb ett samarbetsavtal med Finlands Golfförbund 
gällande arrangemanget av en deltävling i Ladies European Tour (LET) på Åland under sensommaren 
2022. Huvudtävlingen hålls på Slottsbanan den 1-3 september 2022, men hela arrangemanget pågår 
under en knapp veckas tid. Under slutet av verksamhetsåret samt i början av 2022 har klubben byggt 
en stark ideell projektorganisation kring evenemanget och mer än 120 medlemmar är engagerade i 
förberedelserna inför tävlingen. Totalt deltar 112 av LET-tourens spelare i tävlingen och utöver det 
kommer caddies, familj och åskådare. Tävlingen blir en viktig kvalitetsstämpel för Ålands Golfklubb, 
något som kan användas i marknadsföringen många år framåt. Tävlingen möjliggörs till största del av 
Paf-medel/evenemangsstöd samt medel från titelsponsorn Ålandsbanken samt huvudsponsorn 
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. 
 
Rättsprocesser  
Under verksamhetsåret förlikades parterna Ålands Golfklubb och två tidigare medlemmar som hade 
stämt klubben för att de uteslöts ur föreningen 2018.  
 
I början av 2020 avgjorde hovrätten och slog fast att ÅGK inte gjorde några fel vid uppsägningen av 
en tidigare anställd år 2016.  Under det gångna verksamhetsåret stämdes dock på nytt Ålands 
Golfklubb rörande en eventuell återanställningsplikt. I början av 2022 kom klubben och den tidigare 
anställde överens om att förlikas till ett belopp om 10 000 euro. Klubben har därmed avslutat alla 
rättsprocesser.    
 
Golfrestaurangen och Golfshopen  
Kontraktet med Kock & Vin Ab företrätt av Jenny och Michael Björklund gäller tillsvidare. Säsongen 
blev framgångsrik även för Golfrestaurangen som ökade servicegraden avsevärt efter en tuff start 
under de första åren (med ombyggnad och pandemi under de första verksamhetsåren).  
 
Samarbetet med CW Golf Ab företrätt av klubbens Head Pro Chris Waldron fortsatte under 
verksamhetsåret. Servicen har fungerat utmärkt och även i golfshopen märktes det ökade intresset 
för Åland tydligt genom ökad omsättning. Under verksamhetsåret anlitade CW Golf Ab 
fortsättningsvis PGA-Pro Niklas Rajamäki för de uppskattade nybörjarkurserna. Genom 
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överenskommelsen med Chris Waldron hade Niklas Rajamäki även rätt att erbjuda lektioner till 
andra medlemmar och gäster.  
 
Övrigt  

• Mikael Mörn valde att inte ställa upp för omval för sitt uppdrag som styrelseordförande och 

avslutade sitt uppdrag vid utgången av verksamhetsåret. 

• Styrelse- och kommittéordföranden samt styrelsemedlemmar erhöll fri spelavgift. 

• Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda möten. 

• Drygt 45 medlemmar har under året utfört ett mycket värdefullt ideellt arbete i våra 

kommittéer.  

• En frivillig talkagrupp har på ett förtjänstfullt sätt gjort fina insatser när det gäller att röja sly 

och inte minst arbetat med byggnationen av en ny altan vid kiosken på Slottsbanan. 

Verksamhetsåret presenteras mer utförligt i kommittéernas verksamhetsberättelser.  
Styrelsen önskar framföra ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit till klubbens verksamhet 
under den gångna säsongen. Lika stort tack till alla anställda hos ÅGK, Kock & Vin Ab samt CW Golf 
Ab som gjort ett fint jobb under det gångna året. Vi vill också rikta ett särskilt tack till våra gamla och 
nya samarbetspartners/sponsorer. 
 
Nu ser vi fram emot Ladies European Tour-året 2022 som kommer att bli ett extra spännande år med 
stora möjligheter att ytterligare öka intresset för Ålands Golfklubb.  
 
Styrelsen för Ålands Golfklubb 
Jesper Eliasson, ordförande  
Jannik Svahnström, vice ordförande 
Jan Lindgren 
Joakim Isaksson  
Rebecca Hermans  
Jan Blomqvist  
Klaus Pärnänen 
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

RESULTATRÄKNING Not 01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

ORDINARIE VERKSAMHET

Intäkter

Medlemmars spelavgifter 196 903,55 157 649,15

Klubbtävlingar 13 090,00 31 852,00

Deltagaravgifter 8 820,00 7 705,00

Gäster 1 160 131,00 289 420,16

Reklam 168 811,55 119 329,41

Hyresintäkter 71 802,52 43 522,91

Övriga intäkter 28 771,51 129 317,89

Sa Intäkter 1 648 330,13 778 796,52

Kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden -624 712,94 -526 051,04

Lönebikostnader -119 837,08 -95 161,25

Sa Personalkostnader -744 550,02 -621 212,29

Avskrivningar

Byggnader och konstruktioner -43 530,02 -45 691,61

Maskiner och inventarier -105 337,18 -96 341,45

Övriga materiella tillgångar -129 609,25 -98 153,37

Sa Avskrivningar -278 476,45 -240 186,43

Övriga kostnader

Övriga personalkostnader -35 918,46 -19 084,29

Fastighetskostnader -89 125,05 -72 483,52

Försäkringar -10 047,55 -8 142,17

Banskötsel -190 999,14 -112 545,49

Maskiners drift och underhåll -91 546,08 -71 193,35

Servicekostnader -21 433,93 -8 838,60

Kontor och administration -59 423,18 -63 764,66

Juridisk Konsultation -20 738,57 -18 319,64

Resekostnader 0,00 0,00

Utbildning 0,00 -1 004,62

Marknadsföring -36 342,85 -31 440,40

Klubbtävlingar -10 538,67 -5 223,35

Ungdoms- och elitverksamhet

  -Övriga kostnader -45 162,28 -40 601,89

Övriga försäljningskostnader -63 230,63 -9 838,77

Sa Övriga kostnader -674 506,39 -462 480,75

Sa Kostnader -1 697 532,86 -1 323 879,47

UNDERSKOTT -49 202,73 -545 082,95
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

RESULTATRÄKNING Not 01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter

Medlemsavgifter 233 575,00 224 670,50

Sa Intäkter 233 575,00 224 670,50

Kostnader

Medlemsavgifter FGF -22 036,65 -18 699,00

Övriga medlemskostnader -1 216,22 -2 323,50

Sa Kostnader -23 252,87 -21 022,50

SA TILLFÖRDA MEDEL 210 322,13 203 648,00

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 161 119,40 -341 434,95

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

Intäkter 126,28 48,28

Kostnader -68 355,61 -63 169,70

SA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET -68 229,33 -63 121,42

UNDERSKOTT 92 890,07 -404 556,37

Allmänna understöd 34 000,00 35 000,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 126 890,07 -369 556,37

Inkomstskatt 0,00 0,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 126 890,07 -369 556,37
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

BALANSRÄKNING Not 31-12-2021 31-12-2020

A K T I V A

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella tillgångar

Byggnader och konstruktioner 474 429,71 517 959,73

Maskiner och inventarier 500 688,61 523 440,94

Golfbanor 2 775 436,61 2 748 429,72

Övriga materiella tillgångar 89 003,78 98 018,70

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 0,00 0,00

Sa Materiella tillgångar 3 839 558,71 3 887 849,09

SA BESTÅENDE AKTIVA 3 839 558,71 3 887 849,09

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar

Kortfristiga

Kundfordringar 7 137,10 7 882,91

Övriga fordringar 12 815,39 97 929,86

Resultatregleringar 2 837,78 3 137,68

Sa Kortfristiga 22 790,27 108 950,45

Sa Fordringar 22 790,27 108 950,45

Kassa och bank 204 460,69 60 176,63

SA RÖRLIGA AKTIVA 227 250,96 169 127,08

S A   A K T I V A 4 066 809,67 4 056 976,17
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

BALANSRÄKNING Not 31-12-2021 31-12-2020

P A S S I V A

EGET KAPITAL

Golfbanefond 84 093,96 84 093,96

Låneskötselfond 1 699 595,79 1 699 595,79

Hyllningsfond 116,69 116,69

Balanserad förlust från tidigare räkenskapsperioder -1 440 170,58 -1 070 614,21

Räkenskapsperiodens resultat 126 890,07 -369 556,37

SA EGET KAPITAL 470 525,93 343 635,86

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Skulder till kreditinstitut 3 038 447,25 2 983 989,15

Sa Långfristigt 3 038 447,25 2 983 989,15

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut 345 541,90 499 402,73

Skulder till leverantörer 68 817,47 54 353,06

Övriga skulder 18 960,00 8 692,65

Resultatregleringar 124 517,12 166 902,72

Sa Kortfristigt 557 836,49 729 351,16

SA FRÄMMANDE KAPITAL 3 596 283,74 3 713 340,31

S A   P A S S I V A 4 066 809,67 4 056 976,17
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

NOTUPPGIFTER

Bokslutet har upprättats i enlighet med kapitlen 2 och 3 gällande småföretags bokslut i Statsrådets

förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

Värdering av maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella

tillgångar

Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader 

med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats

lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningstiderna är:

Byggnader och konstruktioner 10 - 40 år

Maskiner och inventarier 3 - 10 år

Golfbanor 40 år

Övriga materiella tillgångar 8 - 40 år

Lån som förfaller senare än efter fem år

31-12-2021 31-12-2020

Ålandsbanken Åab 1 269 097,80 1 396 317,25

Totalt 1 269 097,80 1 396 317,25

Givna sakrättsliga säkerheter 

31-12-2021 31-12-2020

Fastighetsinteckningar 3 768 521,00 3 768 521,00

Sakrättsliga säkerheter totalt 3 768 521,00 3 768 521,00

Genomsnittliga antalet anställda

31-12-2021 31-12-2020

Banskötsel och städ personal 13,80 11,66

Administration, banvärd adm. Personal 3,51 2,62

Totalt 17,31 14,28

Juridiska kostnader

31-12-2021 31-12-2020

Juridisk konsultation 20 738,57 18 319,64

Försäkringsersättning 0,00 0,00

20 738,57 18 319,64

Löner

31-12-2021 31-12-2020

Löner och arvoden enligt resultaträkningen 624 712,94 526 051,04

Aktiverade löner 25 127,08 0,00

Löner ingående i Ungdoms och elitkostnader 10 000,00 10 000,00

Löner och arvoden totalt 659 840,02 536 051,04
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH

VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET

Använda bokföringsböcker

Balansbok inbunden på papper

Verifikationslista digitalt

Huvudbok digitalt

Lönebokföring digitalt

Verifikationsslag och förvaringssätt

Huvudbokföringsverifikat 1: 1 - 70 digitalt

Kontoutdragsverifikat 7: 1 - 256 digitalt

8: 1 - 6 digitalt

9: 1 - 21 digitalt

Kundreskontra 2: 1 - 10234 digitalt

3: 1 - 10506 digitalt

Leverantörsreskontra 4: 1 - 996 digitalt

5: 1 - 1046 digitalt

Lönerbokföringsverifikat 6: 1 - 12 digitalt

Periodiceringar 10: 1 - 17 digitalt

Avskrivningar 11: 1 digitalt

Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är

sparat hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har

använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning.

Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab.
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