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Välkommen till
vårårsmöte 
den 31 mars

Välkommen till Stallet Bofors torsdag 
31 mars 2016 kl. 19.00.

Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas 
och protokollföras.

01) Fastställande av röstlängd för mötet.

02) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

03) Fastställande av föredragningslista.

04) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

05) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 
som jämte ordföranden skall justera mötes- 
protokollet.

06) a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det 
senaste verksamhetsområdet.

 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och 
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

07) Revisorernas berättelse över styrelsens förvalt-
ning under det senaste verksamhets-/räkenskaps-
året.

08) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt 
disposition av överskott respektive underskott i 
enlighet med balansräkningen.

09) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser.

10) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner.

11) Övriga frågor.

Avslutningsvis: Fika



Nu kan man lägga ytterligare ett 
år bakom sig med en trygg tillvaro 
inom Karlskoga GK vad gäller eko-
nomin och utveckling av klubbens 
all verksamhet. Året har präglats 
av en del investeringar för att öka 
trivseln för alla medlemmar med 
nybyggnad av altan med mera. 
Vi har tyvärr tappat våra krögare, 
familjen Febring-Landö och Ola 
Bull. 
Vi har skrivit ett avtal gällande res-
taurangen med Föreningen Fun-
kis som under året drivit kiosken 
med ett tillfredställande resultat. 
Restaurangens kök har varit före-
mål för renovering under slutet av 
2015 och början av 2016. Ytskik-
ten var 25 år gamla och har byts ut 
för att undvika vattenskador.
Tack vare att klubben bestämde 
ett tidigare datum för stängning av 
banan hösten 2015  har vi enligt 
våra utomordentligt skickliga ban-
arbetare kunnat arbetat och för-
bereda banan på ett bättre sätt för 
öppning under våren 2016.
Vi har också inom klubbens regi 
varit och lyssnat på vad Svenska 
Golfförbundet har för vision för 
framtiden, där det framgick med 
klar tydlighet att vi måste öka 
vårt medlemsantal av damer där 
klubben idag består av 24 % damer 
jämfört med genomsnittet i Sverige 
där siffran är 28%. Klubbens mål 
måste vara 50/50 fördelning mel-
lan kvinnor och män.
Vi har under året genomfört ett 
antal golfresor som har ordnats 
genom vår trivselavdelning, under 
senare delen av 2015 så tog vi ett 
beslut att två resor per år kanske är 
för mycket. Detta fick till resultat 
att vi skall försöka ordna en resa 
per år med början hösten 2016. Jag 
hoppas att många finner ett stort 
intresse av resan och det blir en 
stor uppslutning kring denna med 
många anmälningar.  
Under slutet av 2015  har styrelsen 
fått i uppgift att arbeta fram en 

vision för Karlskoga GK 5-10 år in 
i framtiden. Detta kommer jag att 
presentera en sammanställning av 
med några enkla rader under vå-
rens årsmöte 2016.
Denna kommer tillsammans med 
Masterplanen ligga till grund för 
att klubbens styrelse med framtida 
investeringar kan ta ett för mig 
självklart steg uppåt vad gäller 
kvalité i golfsverige. Allt kommer 
att framgå på Karlskoga Gk:s hem-
sida med en aktuell Masterplan 
och en tydlig vision för klubben. 
Vi skall åter igen tacka alla för den 
hjälp vi får med frivilliga insatser 
med alla förekommenade sysslor 
inom klubben och åter igen, ingen 
nämnd ingen glömd.
Tack vare en gynnsam väderlek har 
man under hösten haft möjlighet 
att röja sly runt  banan. Detta har 
medfört att vi får ett öppet och fint 
landskap som släpper in mycket 
ljus till våra greener och tees, med 
ett mycket bra resultat för växtlig-
heten.

Ordförande har ordet
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Medlemsantalet i klubben ligger 
stadigt på ca 1 700 medlemmar.
En del förändringar av tidbok-
ningsreglerna kommer att ske inför 
säsongsstart för de mest attraktiva 
tiderna på lördagar och söndagar 
för att öka tillgängligheten på 
18-hålsbanan.  
Det vi golfspelare bör tänka på är 
att vi i framtiden visar stor respekt 
för vår  personal som arbetar på 
våra grönytor och vi skall visa stor 
ödmjukhet inför deras fattade be-
slut vad gäller MUA kritade vita 
linjer mm.
Vi måste också se till att vi i fram-
tiden står på alla våra fyra ben om 
viljan finns (restaurangen, banan, 
rangen, shopen) då gäller det att 
vi är lojala mot all vår verksamhet. 
Detta för att vi skall in i golfåret 
2016 på ett utvecklande sätt vad 
gäller bana, kringbyggda fastighe-
ter, övrig mark och framförallt för 
våra medlemmars bästa!

Med vänliga golfhälsningar

Ulf Hane



Protokoll fört vid Karlskoga 
Golfklubbs årsmöte torsdagen 
den 25 november 2015 i Stallet.

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd för 
mötet.
Denna fastställdes till 60 röstberät-
tigade medlemmar.

3. Fråga om mötet utlysts på 
rätt sätt.
Mötets utlysande godkändes av 
mötet.

4. Fastställande av föredrag-
ningslista.
Föredragningslista godkändes av 
mötet.

5. Val av ordförande och sekre-
terare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes 
Anders Eriksson och som sekrete-
rare Leif Herlufsén.

6. Val av två protokollsjustera-
re, tillika rösträknare som jämte 
ordförande skall justera mötes-
protokollet.
Till detta valdes Lars Hallberg och 
Per-Anders Fors.

7. Fastställande av medlems- 
avgifter, mål- och verksamhets- 
planer samt budget för det kom-
mande verksamhets- och räken-
skapsåret, enl. TeeTime Nr 2, 
2015.
Föreslagna avgifter, verksamhets-
plan och budget godkändes.

Verksamhetsplan
Lars Fredriksson förklarade att 
man beslutat stänga 18-hålsbanan 
något tidigare än vanligt beroende 
på att man vill förbereda banan 
inför vintern med vissa förbätt-
ringsåtgärder. Man har genomfört 
dräneringsarbeten samt hjälpsått 
vissa tees och man kan redan nu se 
bra resultat av dessa åtgärder.
Lars berättade att ytterligare en 

orsak till att stänga tidigt är att 
man inte vill ha in mögelsporer på 
greenerna. Alla planerade arbeten 
har kunnat genomföras som plane-
rat under året.
Inför nästa år skall nya damtees 
(46) byggas på hål 9 och 17 samt 
att treans tee (57) skall breddas.
Man planerar omfattande gall-
ringsarbeten i vissa skogsområden 
på anläggningen under nästa år 
förutsatt att inkomsten täcker 
kostnaderna för galleringen.

Ekonomi
Robert berättade att man budgete-
rat att renovera omklädningsrum 
och restaurangköket inför nästa 
säsong.
Nästa års budget kommer att gene-
rera ungefär liknande resultat som 
i år.
Marcus visade diagram över både 
intäkter och kostnader och kon-
staterade att 2/3 av intäkterna är 
medlemsavgifter.
Anders underströk att vi är en 
välmående klubb som klarat av 
konverteringen från medlemslån 
till spelrätter samt att vi har så stor 
del av intäkterna från medlemsav-
gifter.

8. Val.
Valberedningen genom Kjell Björk-
lund redogjorde för sitt förslag och 
mötet beslutade enligt nedan.

Val av styrelsefunktionärer:
Ordförande
Ulf Hane, omval 1 år
Ledamot
Robert Carlsson, omval 2 år 2014
Ledamot
Camilla Petersen, omval 2 år 2014
Ledamot
Jan Karlsson, omval 2 år
Ledamot
Liselott Abrahamsson, omval 2 år
Styrelsesuppleant
Bo Lindstedt, nyval 1 år
Styrelsesuppleant
Lars Nyberg, nyval 1 år

Årsmöte
Val av revisorer:
Revisor
Yvonne Bergman, nyval 1 år
Revisor
Christine Sundman, nyval 1 år

Valberedning:
Föreslogs omval av följande.
Ordförande
Stefan Hallberg, omval 1 år
Ledamot
Peter Bröms, nyval 1 år
Ledamot
Bo Einarsson, omval 1 år

9. Behandling av styrelsens 
förslag och i rätt tid inkomna 
motioner.
Inga motioner har inkommit.

10. Övriga frågor.
Ulf berättade lite om hur han upp-
levt sitt första år som ordförande 
och förundrades över hur vår 
banpersonal lyckas hitta mögelan-
grepp med sina luktsinnen. Han 
berättade hur han tänkt sig att 
styrelsearbetet skall fungera med 
delegerat ansvar, masterplaner och 
med mer långsiktighet än för när-
varande.
Ulf redogjorde för de bekymmer 
vi haft med personal som tillhan-
dahållits via arbetsförmedlingen. 
Som kompensation för detta får 
klubben gratis arbetskraft under 
vintern.
Marcus fick i uppdrag att via en 
enkät försöka ta reda på varför 
det är så få (5) anmälda till vårens 
klubbresa.
Marcus har under året uppgrade-
rats från kanslichef till klubbchef 
vilket mottogs med applåder.
Redovisning av bokningsstatistik 
visade att vi spelar mer på våra 
samarbetsklubbars banor än vad 
dom spelar hos oss varför farhå-
gorna om att det missgynnar oss 
inte är riktiga.
Föreningen Funkis som under året 
till stor belåtenhet drivit kiosken 
kommer nästa år att driva restau-
rangen.
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KgaGK:s årsredovisning 2015
Verksamhetsåret 2015
Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten under 2015 uppgick 
till 275 283 kronor. Resultatet blev 
74 582 kronor bättre än vad som 
budgeterats vilket främst beror på 
lägre avskrivningar jämfört med 
budget.
Intäkterna uppgick till 7 287 891 
kronor vilket var 182 091 mer än 
budgeterat. Ökningen beror främst 
på ökad greenfee samt en omfat-
tande verksamhet och utbildning 
av ett stort antal nya golfare i 
klubben. Kostnaderna var 163 831 
högre än de budgeterade där den 
ökade verksamheten medfört öka-
de underhållskostnader. Utfallet av 
avskrivningar och räntenetto blev 

56 322 kronor lägre än beräknat.
Klubbens spelrättskapital uppgick 
vid årets slut till 10 085 022 kro-
nor. Efter genomförd konvertering 
och skapandet av nya spelrätts- 
bevis har klubben fått nya med-
lemmar som överstiger de utträden 
som uppkom vid konverterings- 
beslutet 2009.
Amortering på klubbens banklån 
har gjorts med 152 400 kronor och 
lånen uppgick vid årets slut till 
2 918 900 kronor.
Årets investeringar uppgick till 
739 884 kronor och avsåg fram- 
förallt maskiner för underhåll av 
banan samt ny altan och nya möb-
ler till uteserveringen. 

Ulf meddelade i skarpa ordalag 
att det är nolltolerans som gäller i 
framtiden när någon ertappas med 
farligt spel. Vi måste också alla 
hjälpas åt med att respektera spärr-
linjer som visar var vi inte skall gå 
med våra vagnar och att man inte 
går mellan bunkrar och green med 
vagnar.

Kassan vid årets slut uppgick till 
624 760 kronor vilket var en för-
bättring med 532 096 kronor från 
årets början.
Styrelsen föreslår att årets vinst, 
kronor 275 283 balanseras i ny 
räkning. Det egna kapitalet uppgår 
efter årets vinst till 11 059 266 
kronor.
Karlskoga 2016-02-12

Ulf Hane, ordförande
Jan Karlsson

Robert Carlsson 
Liselott Abrahamsson

Camilla Petersen

Städdag lördag 23 april
Tid: Kl 09.00.

Plats: Samling vid maskinhallen 
där ni blir tilldelade ett hål att 
städa. Vilken typ av ersättning ni 
vill ha anmäls till arbetsledaren på 
respektive hål och denna ersätt-
ning utbetalas under dagen, dock 
ej kontanter.
Reservdagar för de som har förhin-
der blir måndag till fredag 18 till 
22 april. Obligatorisk anmälan om 

detta till kansliet. OBS!! Detta är 
reservdagar för de som absolut 
inte kan komma den 23 april.

Exempel på arbetsuppgifter:
Städa runt green.
Städa runt tee.
Städa i bunkrar.
Rengöra avståndsmarkeringar.
Rikta upp hindermarkeringar.
Allmän uppsnyggning på hålet.

Löv samlas i plastsäckar för bortt-
ransport och kompostering.
Ris och grenar forslas in i skogen 
och sprids ut. Det bryts ned och 
blir näring till skogen.
Ta gärna med egna krattor och 
räfsor då klubben har ett begränsat 
antal.
Arbetsuppgifter, deltagarlistor, 
sopsäckar mm har respektive ar-
betsledare.
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Årsmöte
Anders berättade att golfsverige 
håller på att stabiliseras med avse-
ende på antal medlemmar dock är 
det fortfarande stor omsättning då 
vi får till oss c:a 50 000 nya golfa-
re varje men ungefär lika många 
slutar och det stora bekymret är 
att behålla damerna. Vi måste bli 
bättre på att behålla denna kate-

gori golfare och ett steg i detta är 
att fortsätta satsningen på kortare 
banor för framförallt damerna.
Innan fikat uppvaktades Peder Jo-
hansson för bedriften att vara Sve-
riges bästa 55-åring.
Anders förklarade mötet avslutat.
Karlskoga 2015-11-28

Vid protokollet
Leif Herlufsén



Banan
18-hålsbanan öppnade för spel på 
sommargreener den 10 april. Par-
3 banan öppnade en vecka innan. 
Vintern var besvärlig i januari med 
mildväder som smälte snön till is 
på greenerna, men vi klarade att 
hålla liv i dom och kunde öppna 
banan med bra greener.
Städdagen genomfördes den 18 
april.
Skötseln har följt den skötselplan 
som finns.
Banförbättrande åtgärder som har 
gjorts är plockade från den mas-
terplan som har upprättats, bl.a. 
följande: En avskärande dränering 
för att stoppa vattenflöde in på väg 
vid 1:ans tee. Borttagning av ek vid 
greenbunker på hål2. Reparation 
och komplettering med ny dräne-
ring på fairway hål 3. Dike mellan 
hål 6 och 17 har grävts ur. En fair-
way bunker på hål 9 har lagts igen 
med grästorv, och den andra har 
renoverats. Gräsbunker i slänt till 
green har lagts igen. Dike på hål 
10 har grävts ur. Dränering bred-
vid 10 green har reparerats. Dräne-
ring på hål 14 har lagats och kom-
pletteras med ny. Ny dränering har 
lagts framför 15 green. Läckage på 
bevattningen har reparerats och 2 
nya ventiler är utbytta.
Maskininvesteringar under året 
har varit en ny kompakttraktor, en 
ny traktorspruta och en snöplog.
Vi får god hjälp av medlemmar 
som eldar ris, lagar tee, sågar träd, 
rensar sly, snickrar, målar mm. Det 
är vi väldigt tacksamma för. Stort 
Tack till er alla.

Lars Fredriksson
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Verksamhetsberättelser 2015
Trivselkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Karin Stenström, Kristina 
Nygren, Kjell Ivarsson Geron och 
Margareta Karlsson samt Leif 
Herlufsén. 

Resor
Det har även i år ordnats både vår 
och- och höstresa med bra delta-
garantal.

Klubbvärdar
Kommittén har med Gunder 
Ericsons hjälp värvat klubbvär-
dar som tjänstgjort på tävlingsfria 
helgdagar. 

Faddrar/medhjälpare
Kommittén har bistått ”Bumle” vid 
vissa specifika träningar.

Tävling
Vid jubileumstävlingen lottades 
priser ut vilket var mycket upp-
skattat.
Som avslutning på säsongen för-
sökte vi arrangera både luciagolf 
och annandagsgolf, men båda fick 
ställas in på grund av minus- 
grader.

Trivselkommittén

Junior-Elit
2015 års inriktning och mål var 
satta till träning och spel, något 
som slog väl ut men som också 
lämnade områden att förbättra. Vi 
gjorde några strukturella föränd-
ringar bland träningsgrupperna 
där man som junior får välja hur 
mycket man vill träna och spela. 
Detta resulterade i en dubblering 
av det totala antalet tränande juni-
orer och en tredubbling av antalet 
deltagare vid varje träningstillfälle. 
Något som gick mindre bra under 
året var våra försök att få våra ju-
niorer att spela mer och tävla mer, 
vilket nu under 2016 års säsong 
kommer bli vårt stora fokus. En 
ny del av vår junior-och elit verk-
samhet är att erbjuda alla tränings-
grupper inomhusträning vilket vi 
började med redan i januari, vilket 
var ett steg i att få golfen till en 
året runt sport för våra juniorer. 
Något som lyftes rejält under 2015 
var antalet tjejer som var med och 
tränade och började spela tävling-
ar. Detta leder nu till att vi 2016 
kommer att ha ett damlag som del-
tar i SM Klubblag för första gången 
på många, många år.
Sammanfattningsvis har 2015 gett 
oss många positiva besked och 
en del att ändra och förbättra till 
2016. Något som vi fortfarande 
saknar är ledare för juniorverk-
samheten och vi hoppas kunna 
förbättra denna bit.

Nicklas Sterner



Damer
Säsongen startades upp med en 
upptaktsträff med ca 80 deltagande 
damer som tillsammans njöt av 
god mat tillagad av krögaren på 
Golfrestaurangen. Man fick ta del 
av både träningsråd och  nyheter 
inom golfutrustning och Yvonne 
från Bumles golf hade en upp-
skattad mannekänguppvisning 
med kläder från Golfstore. Annika 
Tjernström var inbjuden för att 
föreläsa inom temat inspiration.
2015 har varit en säsong med 
många aktiviteter men tyvärr var 
inte vädret med oss alla gånger.
Damerna startade upp golfsäsong-
en med tisdagstävlingar i maj och 
avslutade officiellt golfsäsongen i 
slutet av september. Golfsäsongen 
2015 avslutades med prisutdelning 
av tisdagsgolfen i samband med 
middag på restaurang strandkan-
ten, en mycket uppskattad avslut-
ning på säsongen 2015.
Årets två dagsresor, ”Ut i det blå” 
och paketresa, gick detta åt till 
Forsbacka GK och Vingåkers GK 
(Båsenberga). Båda resmålen blev 
trevliga golfdagar vid två mycket 
trevliga golfanläggningar och ka-
nonfina banor. Dock hade vi lite 

otur med blåsten på Forsbacka 
GK. 
Under sommaren annordnade 
damkommittén med två tränings-
tillfällen med vår pro Bumle. Där 
10 st damer per tillfälle under 4 
timmar övade grunder, chippning, 
puttning i olika övningar och täv-
lingsmoment.
På hemma klubben har man haft 
möjlighet att tävla på tisdagar då 
man annordnat damtävlingar. Det 
har funnits möjlighet att antingen 
tävla över 18 hål eller 9 hål. Dels 
tävlar man varje tisdag men det är 
även en tävling över hela säsong-
en. Det är en tävling som är öppen 
för alla damer/kvinnor/flickor i 
Karlskoga golfklubb.
Golfklubbens damer har deltagit i 
seriespel i distriktet, dels i Ladies 
Trophy och även dam-sexan. La-
dies Trophy är en damtävling som 
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Verksamhetsberättelser 2015

gått över hela distriktet med tio 
deltagande lag. Karlskoga slutade 
på en delad 3:e plats med Örebro 
City Golf, efter Kumla GK och 
Askersund GK. Dam-sexan är en 
lagtävling för damer 50+ där man 
tävling i seriespel under hela sä-
songen mot lag från Örebro läns 
distrikt. Där segrade Karlskogas 
lag 2015.
Kommittén har under året bestått 
av Liselott Abrahamsson (ordfö-
rande), Karin Stenström (sekrete-
rare), Ulla-Britt Lidner (kassör), 
Anette Halvarsson, Ann Eriksson, 
Gunvor Ek Carlsson och Turid 
Gunnarsson.
Resultat tisdagsgolf:
1:a Petra Isralesson
2:a Ulla-Britt Lidner
3:a Karin Stenström
4:a Tuula Pesonen

Damkommittén
Här är några av damerna som deltog 
i Dam-sexan.

Här är damerna på Forsbacka GK.
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Verksamhetsberättelser 2015
Seniorkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Kerstin Hjersing, Gunder Eric-
son, Mats-Olov Engström och Leif 
Herlufsén. Man har i år haft många 
möjligheter att tävla. Vår egen Se-
niorgolf, Antikrundan i Degerfors, 
Oktobertouren, alla T-Utbytes-
tävlingar, samt klubbtävlingar på 
hemmabanan och Kristinehamn 
och Nora.
Utöver dessa tävlingsmöjligheter 
har vi deltagit i olika seriespel med 
vissa begränsningar beroende på 
ålder och handicap. Dessa serier 
är Distriktsserien, Dam-6 an, Old-
boysserien, Scratchserien samt Ve-
teranserier för H65 och H75.
Under höstsäsongen genomförde 
vi på prov samlottning vilket gav 
ett positivt resultat.

Tävlingar

KM
Följande mästare har korats under 
säsongen.
H 55 Bengt Lundberg 
H 65 Olle Wistling

Seniorgolfen
I A-Klassen segrade Kjell Karlsson 
och i B-Klassen delade Bengt-Eric 
Karlsson och Sören Carlsson på 
förstaplatsen.

Oktobertouren
Här hade vi blygsamma framgång-
ar undantaget Marga Carlsson 
som trots att hon endast deltog vid 
8 tävlingar av 12 belade en hedran-
de sjunde plats.

Distriktsserien
Här kom vårt lag på andraplats 
med samma poäng som segrarna. 
Surt att förlora på ”målskillnad”.

Scratchserien
Scratchlaget kom på en hedrande 
tredjeplats i finalspelet. 

Dam-6 an
Här segrade våra duk- 
tiga damer. Finalresultatet 499 slag 
mot 501 för tvåan. Det gäller att ha 
marginalerna på sin sida. Bra gjort.

Oldboyslaget H55
Lag 1 vann Nordvästra serien. 
I följande finalspel blev det stopp 
i semi- 
finalen.
Lag 2 kom sexa i Nordöstra serien.

Veteranserien H65
Lag 1 kom trea i Div. 3.
Lag 2 ramlade tyvärr ur Div. 1.

Veteranserien H 75
Här belade våra äldre gentlemän 
en sjundeplats.

Övriga aktiviteter
Ett välbesökt upptaktsmöte har 
traditionsenligt hållits där man 
fick information från kommittén, 
pro, greenkeeper och lagledare
Den årligt förekommande höstre-
san ersattes i år av en avslutnings-
tävling på hemmaplan och på 
kvällen en välbesökt avslutnings-
fest på golfrestaurangen med pris-
utdelning.

Seniorkommittén

Tävlingsåret 2014
Herrgolfen
712 startande i årets herrgolf.
35 deltagare har löst in sig i den 
frivilliga OOM.
Johan Berndt segrade i A-Klassen.
Jonny Martinsson i B-Klassen.
Ove Persson i C-Klassen.

KM
Tyvärr tvingades vi flytta fram KM 
då banan var ospelbar vid den ur-
sprungliga tidpunkten. När vi väl 
spelade så ställde 48 startande upp 

i årets KM-singel, med följande 
resultat.
Dam: Sophie Petersen
Herr: Gabriel Ek
D 21: Sophie Petersen
D 35: Anna-Lena Lindstedt
H 35: Gabriel Ek
H 45: Per-Åke Gustafsson
H 55: Bengt Lundberg
H 65: Olle Wistling
Foursome: Gabriel Ek/Daniel 
Hermansson
Match: Mattias Olsson

Klubbtävlingar
Ett antal klubbtävlingar har 
ge¬nomförts på ungefär liknande 
sätt som tidigare år.
Målsättningen att nå tusen del-
ta¬gare på semestergolfen missades 
även i år, men totalt 839 star¬tan-
de under en vädermässigt inte allt 
för bra vecka.
Under året har vi även arrangerat 
en del¬tävling i SeeMore Tour, fi-
nalen i Länscupen Open samt EM-
kval för döva/hörselskadade.
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Tidbokning 2016
Under denna rubrik brukar årets 
tidbokningsregler presenteras och 
reglerna har sett ungefär likadana 
ut de senaste 7-8 åren. 
Efter att ha tittat mer ingående på 
bokningsstatistiken på lördagar 
och söndagar och läst era kom-
mentarer i medlemsundersökning-
en inser vi att vi måste göra något 
åt tillgängligheten dessa dagar.
Beläggningsgraden under perioden 
maj-september på de mest attrak-
tiva tiderna på lördagar och sön-
dagar, kl. 08.00-14.00, var 78,3% 
under 2015 och 82% motsvarande 
period 2014 vilket är högst i länet.
Nästan 70% av klubbens intäkter 
kommer från er, klubbens med-
lemmar, och vi måste säkerställa 
att ni har möjlighet att spela även 
lördagar och söndagar utan att 
vara tvungna att boka era tider 
flera veckor innan speldagen. En 
höjning av greenfeeavgiften kan bli 

aktuellt på dessa tider och eventu-
ellt sänker vi i stället avgiften för 
gästerna på de tider som inte är 
lika attraktiva för att styra gästspe-
let på helgerna.

Seniorernas upptaktsträff
Onsdag 20 april kl. 15.00

med fika i Golfrestaurangen.
Anmälan via golf.se eller terminalen

Damernas upptaktsträff
Onsdag 20 april kl. 18.00

med förtäring i Golfrestaurangen.
Anmälan via golf.se eller terminalen

Exakt vilka förändringar av tid-
bokningsreglerna som kommer att 
ske är inte klart i skrivande stund 
men det kommer att presenteras i 
god tid innan säsongsstart.



RESULTATRÄKNING 2015

Intäkter 2014 2015 Budget 2015

Årsavgifter 4 088 207 4 329 875 4 352 800    
Greenfee 811 719 898 287 725 000    
Sponsring 562 275      583 496 600 000    
Företagsgolf  9 600
Fastigheter 285 888 239 128 290 000    
Banan 283 949 283 800 300 000    
Idrott 491 234 493 354 470 000    
Kommunbidrag 40 000 40 000 30 000    
Utbildning 178 200 154 825 125 000    
Uthyrning av personal 134 843 135 000 125 000    
Övriga intäkter 154 475 120 526 88 000    
Summa intäkter 7 030 790 7 287 891 7 105 800    

Kostnader

Personalkostnader banan 1 970 460 2 116 220 2 162 080    
Banan 888 229 948 123 935 500    
Fastigheter 592 627 587 795 457 000    
Idrott 562 297 628 536 553 000    
SGF 211 140 223 762 210 000    
SGF - GIT 66 738 75 222 70 000    
Personalkostnader kansli 1 017 953 932 977 952 350    
Administration 242 168 250 468 262 100    
Försäkringar 57 215 65 971 50 000    
Annonser, reklam 51 295 24 407 50 000    
IT 54 796 42 092 25 000    
Utbildning 76 215 69 741 63 000    
Övrigt 185 837 162 547 174 000    
Summa kostnader 5 976 970 6 127 861 5 964 030

Resultat före avskrivningar 1 053 820 1 160 030 1 141 770    
Avskrivningar 833 329 793 454 840 000

Resultat efter avskrivningar 220 491 366 576 301 770    
Ränteintäkter 43 559 28 433 41 500    
Räntekostnader – 164 321 – 119 726 – 142 569

Årets resultat 99 729 275 283 200 701   
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BALANSRÄKNING 2015

TILLGÅNGAR 2014 2015 Budget 2015

Anläggningstillgångar
Mark 1 089 583 1 089 583 1 089 583    
Markanläggning 236 312 223 874 224 312    
Stora banan 5 904 805 5 904 805 5 904 805    
Lilla banan 3 279 591 3 279 591 3 279 591    
Byggnader 4 401 712 4 451 272 4 518 712    
Ack avskrivningar bana, byggnader – 3 276 040     – 3 503 301 – 3 504 040    
Maskiner, inventarier 8 746 717 9 437 042 9 321 717    
Ack avskrivningar maskiner, inventarier – 6 672 571     – 7 226 326 – 7 272 571    
Summa 13 710 109 13 656 540 13 562 109

Aktier och lån
Aktier i Karlskoga Drivningrange AB 100 000 100 000 100 000    
Lån till Karlskoga Drivningrange AB 750 000 750 000 750 000    
Summa 850 000 850 000 850 000

Omsättningstillgångar
Kassa, bank 92 664 624 760 288 965    
Medlemsfordringar 4 144 609 4 943 175 4 900 000    
Övriga kortfristiga fordringar 823 460 210 405 200 000    
Summa omsättningstillgångar 5 060 733 5 778 340 5 388 965

Summa Tillgångar 19 620 842 20 284 880 19 801 074 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Spelrätter 10 085 022 10 085 022 10 085 022    
Balanserade förluster 599 232 698 961 698 961    
Årets resultat 99 729 275 283 200 701    
Summa Eget kapital 10 783 983 11 059 266 10 984 684

Långfristiga banklån 3 071 300 2 918 900 2 918 900

Kortfristiga skulder
Utnyttjad kredit Swedbank
Leverantörsskulder 94 227 543 663 100 000    
Semesterlöneskuld 250 087 209 518 250 000    
Förutbetalda intäkter 5 171 569 5 347 100 5 300 000    
Övriga kortfristiga skulder 249 676 206 433 247 490    
Summa kortfristiga skulder 5 765 559 6 306 714 5 897 490

Summa eget kapital och skulder 19 620 842 20 284 880 19 801 074
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AVSKRIVNING PÅ ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR

Bananläggning och byggnader
 2014 2015 Budget 2015
Ingående anskaffningsvärde 13 504 303 13 586 108 13 586 108    
Investeringar 81 805 49 560 117 000    
Försäljningar
Bokfört värde före avskrivningar 13 586 108 13 635 668 13 703 108

Ingående avskrivningar 3 049 605 3 276 040 3 276 040    
Årets avskrivningar 226 435 227 261 228 000    
Utgående avskrivningar 3 276 040 3 503 301 3 504 040

Utgående restvärde 10 310 068 10 132 367 10 199 068

Markanläggning
 2014 2015 Budget 2015
Ingående anskaffningvärde
Investeringar 248 750 248 750 248 750    
Försäljningar
Bokfört värde före avskrivningar 248 750 248 750 248 750

Ingående avskrivningar  12 438 12 438 
Årets avskrivningar 12 438 12 438 12 000
Utgående avskrivningar 12 438 24 876 24 438    
   
Utgående restvärde 236 312 223 874 224 312   

Maskiner och inventarier
 2014 2015 Budget 2015
Ingående anskaffningvärde 8 213 338 8 746 717 8 746 717    
Investeringar 533 379 690 325 575 000    
Försäljningar
Bokfört värde före avskrivningar 8 746 717 9 437 042 9 321 717

Ingående avskrivningar 6 078 115 6 672 571 6 672 571    
Årets avskrivningar 594 456 553 755 600 000    
Utgående avskrivningar 6 672 571 7 226 326 7 272 571    
   
Utgående restvärde 2 074 146 2 210 716 2 049 146
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