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Möten
Golfsektionen har förutom årsmöte avhållit två protokollförda styrelsemöten samt två
protokollförda möten med arbetsutskottet (AU) och dessutom haft telefonkontakt i akuta ärenden.
AIK GOLF har genom sin ordförande medverkat vid vår- och höstmöte med Stockholms
Golfförbund, Förbundsmöte Svenska Golfförbundet och även vid möte med AIK Huvudförening. På
SGF:s Förbundsmöte deltog vår ordförande som en av sju representanter för Stockholms
Golfförbund. Möten har även avhållits med Österåker GK och Bromma Golf.
Ekonomin
Resultatet 2013-14 blev + 3,7 tkr vilket är något bättre än budget som var + 1,75 tkr.
Medlemsantalet ökade återigen och stannade 2013 vid 782. Detta har då påverkat intäkterna
positivt. Positivt var också att våra spelare lyckades så väl på Nordic Golf League även om våra
kostnader på grund av detta ökade till följd av att en del av avtalen är prestationsbaserade.
AIK GOLF sponsorer
Få idrottsföreningar klarar sig utan sponsorer. Några klarar sig bra andra ännu bättre tack vare
sina sponsorer. AIK GOLF tillhör den senare gruppen tack vare det fantastiska stöd Åbro har
bidragit med under en rad år. Tack även till de sponsorer som deltagit i Derbyt och vår Pro-Am.
AIK GOLF webbshop
Via Adidas, Glenmuir och Ligma har vår egen webbshop försetts med pikéer, mössor, bollar,
pullovrar, paraplyer, pegs, greenlagare och bagbrickor.
Elitverksamheten
Även 2013 lyckades AIK bärga brons i Elitserien. AIK ledde tävlingen med bara åtta hål kvar men
föll till slut mot Karlstad och Vasatorp. I laget spelade Niklas Bruzelius, Jesper Kennegård, Andreas
Högberg, Simon Forsström, Mathias Johansson och Linus Lilliedahl.
AIK har under året tappat Andreas Högberg och Linus Lilliedahl. Under hösten och våren har vi
letat en ersättare av samma kaliber som Andreas utan att lyckas. Ny i klubben är 20-årige Oscar
Spolander som ersätter Linus.
Tävlingsverksamheten
I Stockholms distriktsserier deltog AIK med tre lag – Elit, H35 och H65. Lag H35 vann sin serie.
I AIK GOLF Pro-Am segrade lag Niklas Bruzelius. I laget deltog förutom Niklas även Ron Sjöblom,
Erik Kotschack och Karsten Landin.

AIK vann årets Derby mot Djurgården med 18,5 mot 13,5 vilket innebär att klubbarna nu vunnit
var sina två upplagor sedan starten 2010.
AIK vann äntligen Alliansgolfen igen. Tvåa blev Södertälje före Djurgården och Hammarby. Senast
AIK vann var 2005 på Kungsängen då laget för övrigt satte rekord med 713 slag. Ett rekord som
fortfarande gäller.
AIK-Golfen vanns av Paul Tolj som därmed leder kampen om nästa inteckning i vandringspriset
Helmer Rydholms Minne.
Styrelsen beslutade under året att lägga ned tävlingen Gnagargolfen med motivet att det för
närvarande inte finns resurser att ordna och genomföra tävlingen.
Klubbmästerskapet fick även detta år ställas in på grund av för få antal anmälda spelare.
Information
Styrelsen konstaterar att vi inte lever upp till våra egna ambitioner när det gäller hemsidan. Det
som är bra är att nyheter publiceras ganska regelbundet men mindre bra att dessa nyheter ofta
ligger kvar alldeles för länge på hemsidan.
Vi har också fått hyfsad struktur på hemsidan men vi har ännu inte lyckats genomföra arbetet med
att föra över vår historik från den gamla hemsidesmiljön till den nya. Detta gäller främst
tävlingsresultat och artiklar bakåt i tiden.
Under året har vi skickat ut ett antal ”Nyhetsbrev”. Ett inslag som kommer att fortsätta även
framöver.
Juniorverksamheten
Under året ansökte golfen om ett ekonomiskt stöd från AIK Huvudförening till vår
ungdomsverksamhet. Vi erhöll 40000 kronor. Detta kommer hjälpa oss att vara långsiktiga i vårt
arbete med ungdomar och juniorer.
Vi har informerat om ungdomsverksamheten på hemsidan och några familjer har redan hittat till
Bromma Golf och träffat vår junior- och ungdomsansvarige Johan Almgren. Vi räknar med att
verksamheten kommer att ta fart under 2014.
Omvärldsorientering
Golfen i Sverige har fortsatt svårt att moderniseras och föryngras. Inte minst vittnar årsmötet
2014 i Svenska Golfförbundet om detta. Mötet avslog styrelsens motion att förbundets
normalstadgar för klubb i fortsättningen skulle innehålla krav om representation av bägge könen i
klubbstyrelserna. I sammanhanget skall sägas att Stockholms Golfförbund stödde styrelsens
motion.
Minskningen av juniorer och kvinnor i Förbundet fortsätter vilket troligen är negativt för golfen i
stort. För vår egen del handlar det om att jobba i vår egen inflytandecirkel vilket bland annat tar
sig uttryck i vår verksamhetsinriktning för de kommande åren.
Det som däremot är mycket glädjande är att Nordea Tour och därmed även Svenska Golfförbundet
under 2014 kommer att satsa mer resurser på bevakningen av Nordea Tour. TV produktion för
visning på webben kommer att produceras vid tio tillfällen varav sju från herrtävlingar. Detta är
mycket positivt för AIK och våra spelare eftersom vi har sex spelare med möjlighet att spela på
touren.
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