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TeeTime är en klubbtidning 
som framställs av en ideellt 
arbetande redaktionsgrupp. 
TeeTime ansvarar inte för 
insänt ej beställt materiel
i form av text och bild.
Redaktionskommittén

förbehåller sig rätten att
redigera insänt materiel.

Välkommen till
vårårsmöte 
den 28 mars

Välkommen till Stallet Bofors onsdag 
28 mars 2018 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



Först vill jag tacka för förtro-
endet jag fått att vara delaktig i 
klubbens fortsatta utveckling. 
Jag blev lite fundersam först när 
jag fick förfrågan då jag bevisli-
gen börjar bli lite till åren kom-
men. Motargumenten var att jag 
redan är engagerad i klubben 
och väl förtrogen med vad som 
sker i de olika verksamheterna 
och jag ser nu fram emot ett 
nytt verksamhetsår.
Trots vintern har det skett en 
hel del på banan, inte minst 
”renoveringen” av hål elva som 
ser ut att bli en riktig ”höjdare”. 
Här kommer vi att få spela pro-

visorisk green till en början på 
säsongen.  Ny tee på hål sexton 
har också påbörjats, där kom-
mer vi under våren att få spela 
från mattor. Förberedelser för 
vårt nya hål sju har påbörjats.
Klubbens vårresa är fulltecknad 
och höstresan håller på att för-
beredas. Det har ju pratats om 
att det är för mycket med två 
klubbresor om året men av in-
tresset att döma är inte så fallet.
Extra årsmötet den 27 februa-
ri godkände styrelsens förslag 
till ombyggnad av rangen, vil-
ket bl.a. innebär framflyttning 
av utslagsplatser, markköp 
av kommunen, flyttning av 
skyddsnät. För detta genom- 
förande måste klubben utöka 
vårt lån på Swedbank med 
750000 kr. Ombyggnationen 
öppnar även för möjlighet att 
anlägga övningsområde på den 
yta som frigörs vid framflyttan-
de av utslagsplatser.
Föreningen Funkis kommer 
även i år att fortsätta med res-
taurang och kioskverksamhet.

Ordförande har ordet
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Årets tävlingsprogram är klart 
och tävlingarna är upplagda, 
så ni kan börja på att planera 
övriga fritidsaktiviteter utifrån 
detta.
Det är min förhoppning att vi 
alla skall medverka till att vara 
en klubb där alla fortsättnings-
vis skall trivas och umgås på ett 
otvunget sätt.

Leif Herlufsén

Tidbokning 2018
Bokningsbara tider gäller samtli-
ga dagar mellan kl 06.00-19.50, 
därutöver bollränna, som sitter 
vid 1:a tee.
Max fyra tider per person kan 
bokas tre veckor förväg, dock 
max en starttid per dag.
Samtliga spelare i bollen skall 
identifieras med golf-id vid bok-
ning. 
Tyvärr förkommer det ofta att det 
inte är rätt personer bokade i bol-
len och att man bokar en fyrboll 
när man vet att man inte blir fler 
än två spelare. Då vi har väldigt 
hårt tryck på vår 18-hålsbana un-

der lördagar och söndagar kommer 
missbruk av bokningssystemet att 
rapporteras. Vi upprepade tillfällen 
kommer inskränkningar i rätten 
att boka tid att införas!
Det är väldigt viktigt att ni inte slår 
ut innan er starttid vid hårt tryck 
på banan för att undvika köbild-
ning under ronden.
Tidsbokning sker via svenskgolf.se 
eller mgmobil.golf.se som är mo-
bilanpassad. Vid behov ringer du 
receptionen på telefon 0586-72 81 
90.
Att tänka på:
• Samtliga spelare i bollen skall 

identifieras med golf-id vid 
bokning.

• Meddela alltid receptionen i 
god tid om du fått förhinder 
och ej kan avboka tiden själv 
via golf.se.

• Vid upprepade ej avanmälda ti-
der, kan inskränkningar i denna 
persons rätt att boka tid införas. 
Detta gäller inte om man i god 
tid meddelat förhinder.

• Vid hög beläggning på banan 
tillåts endast 3- och 4-bollar att 
starta.

På förekommen anledning kan 
reglerna ändras.



Protokoll fört vid Karlskoga 
Golfklubbs årsmöte onsdagen 
den 29 november 2017 i Stallet.

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

2. Fastställande av röstlängd för 
mötet.
Denna fastställdes till 59 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 mötesordförande valdes An-
ders Eriksson och som sekreterare 
Lennart Febring Landö.

6. Val av två protokollsjustera-
re, tillika rösträknare som jämte 
mötesordförande skall justera 
mötesprotokollet.
Stefan Hallberg samt Jan-Erik Spå-
re valdes till detta.

7. Fastställande av medlems- 
avgifter, mål- och verksamhets- 
planer samt budget för det kom-
mande verksamhets- och räken-
skapsåret, enl. TeeTime Nr 2, 
2017.
Föreslagna avgifter, verksamhets-
plan och budget godkändes.

Verksamhetsplan
Mikael Heiche berättade att banans 
status är bra trots den stora neder-
bördsmängden under hösten, vil-
ket resulterade i att vi fick stänga 
18-hålsbanan tidigare än planerat 
inför vintervilan.
Under säsongen har greenbunk-
rarna vid hål 6 renoverats och där 
den högra har försetts med helt 
ny teknik där botten har gjutits i 
betong (Capillary Concrete®) med 

bra resultat.
Kommande bunkerarbeten är att 
renovera första fairwaybunkern på 
hål 6 samt fairwaybunkern på 17.
Delar av tee 3 samt 18 har under 
året helrenoverats, men tyvärr va 
inte gräset som lades tillräckligt 
genomsläppligt för vatten. Detta 
innebar att gräsytan gjordes om 
genom att så gräs i stället.
Hål 9 har tee 57/60 renoverats 
genom att ”torva av/torva på” och 
däremellan har ytan planats.
Hål 12 har under året haft en stor 
översyn med renovering runt gre-
enen samt ca 100 meter före gre-
enen vid kanten mot Valån.
Hål 7 – informerade om 2-års pla-
nen för fullständig ombyggnad av 
detta hål.
Under 2018 är planen att bygga ny 
green samt greenområde. Denna 
planeras att ligga i sluttningen mot 
9:ans green.
Under 2019 byggs nytt tee-område 
placerat mellan befintlig bakre tee 
och 6:ans green.
Under hela byggtiden är befintligt 
hål fullt spelbart.
Konsekvens att denna investering 
är att någon maskininvestering får 
skjutas på framtiden, men detta 
skall inte påverka banskötseln ne-
gativt.

Ekonomi
Robert informerade om utfall kon-
tra budgeten för 2017 samt ekono-
miska utvecklingen för klubben i 
förhållande till 2007.
Resultatprognosen för året ser ut 
att bli bättre än budgeten!

8. Val.
Valberedningen genom Stefan 
Hallberg redogjorde för valbered-
ningens förslag och mötet besluta-
de enligt nedan.

Val av styrelsefunktionärer:
Ordförande
Leif Herlufsén, nyval 1 år
Ledamot
Jan Karlsson, omval 2 år

Årsmöte
Ledamot
Liselott Abrahamsson, omval 2 år
Ledamot
Bo Lindstedt, nyval 1 år
(ersätter Lars Nyberg)
Ledamot
Robert Carlsson, vald 2 år 2016
Styrelsesuppleant
Sophie Petersen, omval 1 år
Styrelsesuppleant
Bengt Holm, nyval 1 år

Val av revisorer:
Revisor
Christine Sundman, omval 1 år
Revisor
Per Söderström, omval 1 år

Valberedning:
Föreslogs omval av följande.
Ordförande
Stefan Hallberg, omval 1 år
Ledamot
Peter Bröms, omval 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.
Anders redogjorde för hur golfsve-
rige mår och berättade att vi trots 
56638 nya medlemmar i år endast 
ökat medlemsantalet med 5247. 
Budskapet till klubbarna är det-
samma som under de senaste åren 
att satsa på att behålla befintliga 
medlemmar och att hitta nya vägar 
för detta. 
För oss i Karlskoga nämnde An-
ders att vi har jämförelsevis stor 
andel medlemmar i gruppen 40–70 
år, låg andel kvinnor samt juniorer. 
Detta påpekade han att vi bör för-
söka förändra.
Nytt hcp-system kommer 2020, 
vilket troligen medför att gemene 
golfare kommer att höja sitt hcp 
med ca 2 slag.
Distriktet söker domare! Detta är 
framför allt viktigt inför 2020 då 
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Verksamhetsåret 2017
Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten under 2017 uppgick 
till 266 640 kronor. Resultatet blev 
124 365 kronor bättre än vad som 
budgeterats vilket främst beror på 
ökade intäkter jämfört med bud-
get.
Intäkterna uppgick till 7 525 252 
kronor vilket var 103 652 mer än 
budgeterat. Ökningen beror främst 
på ökad greenfee medan reklam- 
och sponsorintäkter minskade 
mot budget. Kostnaderna var 18 
778 högre än de budgeterade och 

utfallet av avskrivningar och ränte-
netto blev 39 491 kronor lägre än 
beräknat.
Klubbens spelrättskapital uppgick 
vid årets slut till 10 073 022 kro-
nor vilket var oförändrat jämfört 
med föregående år.
Amortering på klubbens banklån 
har gjorts med 152 400 kronor och 
lånen uppgick vid årets slut till 2 
614 100 kronor.
Årets investeringar uppgick till 
622 419 kronor och avsåg fram-
förallt maskiner för underhåll av 
banan.

Kassan vid årets slut uppgick till 
403 879 kronor vilket var en ök-
ning med 222 800 kronor från 
årets början.
Styrelsen föreslår att årets vinst, 
kronor 266 640 balanseras i ny 
räkning. Det egna kapitalet uppgår 
efter årets vinst till 11 367 924 
kronor.
Karlskoga 2018-03-05

Leif Herlufsén, ordförande
Jan Karlsson

Robert Carlsson
Liselott Abrahamsson

Bo Lindstedt
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Karlskoga Golfklubbs
årsredovisning 2017

distriktet är ansvarigt för genom-
förandet av SM-veckan. Informa-
tion om kursdagar mm. Finns att 
hitta på olgf.nu.
Informerade om status på 50//50 
projektet.
Ulf avtackades för sina 3 år som 
ordförande och han tackade för det 
förtroende han haft, och hälsade 
Leif välkommen som ordförande.
Ulf informerade även om tänk-
bar(a) lösningar för att komma 
tillrätta med de uppkomna proble-
men med vår range.

Undertecknade, vid Höstmötet 
2017 utsedda att granska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper för år 
2017, får efter fullgjort uppdrag 
avge följande revisionsberättelse.
Vi har granskat till oss överlämna-
de räkenskapshandlingar.

Den genomförda granskningen har 
ej gett anledning till anmärkning.

Vi tillstyrker
- att resultaträkningen och 

balansräkningen för 2017 
fastställs samt

- att styrelsen för Karlskoga 
Golfklubb beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2017.

Karlskoga 2018-02-27

Christine Sundman
Per Söderström

Karlskoga Golfklubbs
revisionsberättelse 2017

Frågan om vi står för rangen och 
dess problem själva ställdes – Vi 
står för verksamheten och är där-
med själva ansvariga för att mini-
mera riskerna utanför vårt område. 
Tänkbara lösningar med att flytta 
fram utslagsplatser samt att vinkla 
dem från de nybyggda husen pre-
senterades av Ulf, men utmaning-
en är att vi inte skall tappa längd 
på rangen. Möte med bl.a. kom-
munen har i dagarna genomförts 
gällande denna fråga, men kom-
munen kan inte gå in och hjälpa 
en enskild förening ekonomiskt.

Ulf lämnar med varm hand över 
denna fråga till Leif och styrelsen 
för hantering med följande ord: 
”Gör färdigt! Inte bara rangen utan 
studio/bunkrar/övningsgreen/mål-
områden”.
Fråga om statusen på Frökenborg 
efter sommarens myr-invasion: 
Problemen är åtgärdade och det 
som återstår är nytt innertak i en 
del av huset.
Anders förklarade mötet avslutat.

Karlskoga 2017-11-29

Vid protokollet
Lennart Febring Landö



Banan
Banan öppnade 22 april i samband 
med den årliga vårstädningen. 
Slutet på april månad var väldigt 
omväxlande när det gäller vädret. 
Ena dagen 10 mm regn och nästa 
-10 på natten. Sista frostnatten 
hade vi 13 maj. Banan klarade vin-
tern helt ok med bra greener och 
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Verksamhetsberättelser 2017
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.

Tävlingar

KM
Följande mästare har korats under 
säsongen
H 50 Per-Åke Gustafsson
H 60 Jan Karlsson
H 70 Lennarth Pettersson

Seniorgolfen
I A-Klassen segrade Jonny Mar-
tinsson och i B-Klassen Håkan 
Klubb.

Oktobertouren
Per-Anders Fors sexa och Annica 
Eriksson trettonde i A-Klassen. I 
övrigt blygsamma framgångar och 
tyvärr dåligt med deltagandet med 
tanke på medlemsantal.

Distriktsserien
Här kom vårt lag på tionde plats. 
Tia av elva lag.

Scratchserien H 50
Scratchlaget kom på trettonde 
plats av sjutton startande. 

Dam-6 an
Här kom vårt lag på tredje plats i 
sin pool och gick inte vidare till 
slutspel.

Oldboyslaget H 55
Laget kom tvåa i sin serie.

Veteranserien H65
Lag 1 vann Div. 3 och gick upp till 
Div. 2.
Lag 2 kom sist i Div. 2 och spelar i 
Div. 3 2018.

Veteranserien H 75
Veteranerna kom femma i sin serie.

Övriga aktiviteter
Ett välbesökt upptaktsmöte har 
traditionsenligt hållits där man 
fick information från kommittén, 
pro, greenkeeper och lagledare. 
Vi avslutade säsongen på samma 
sätt som 2016 med en tävling, väl-
besökt middag, och prisutdelning. 
Samtliga ”bjöds” på middag exkl. 
alkoholhaltig dryck.

Seniorkommittén

Seniorernas upptaktsträff
Onsdag 11 april kl. 15.00

med fika i Golfrestaurangen.
Anmälan via svenskgolf.se

en del mögelskador på fw, vilket är 
ganska normalt.
Vi har fortsatt med banförbättring-
ar enligt masterplanen som är upp-
rättad. Tee 53/57 på hål 3 och tee 
53/57/60 på hål 18 har totalreno-
verats. Arbetena är inte helt klara 
än då det återstår ett dräneringsar-
bete på hål 18 och nysådden på hål 
3 håller på att etablera sig. Tyvärr 
så var grästorven som vi köpte un-
dermålig och på hål 3 så har vi sått 
om ytskiktet med bra resultat. Tee 
57/60 på hål 9 har nivåjusterats 
och breddats. 
Den högra greenbunkern på hål 6 
har renoverats enligt den nya tek-
niken, capillary concrete. Det var 
en perfekt säsong att göra detta då 
vi fick otroligt mycket regn hela 
hösten. Den nya tekniken förhin-
drar att jord och lera blandar sig 
med bunkersanden när det forsar 
in vatten i dem under skyfall samt 
att sanden ligger kvar i kanterna. 
Den vänstra greenbunkern på hål 6 
har dränerats och formats om och 
på hål 18 har den högra greenbun-
kern dränerats. Många bunkrar har 
fått ny sand 2017.
Från slutet av augusti till stäng-
ning 12/10 kom det otroligt myck-
et regn och vi hade en besvärlig 
höst men trots det så invintrade 
banan bra och nu hoppas vi på en 
bra vinter med lite is och lagom 
kallt. Skidspåret blir mer och mer 
populärt. En fin vinterdag är ne-
dre parkeringen lika fullbelagd av 
skidgäster som en sommardag när 
det spelas golf.



Damer
Damkommittén
Liselott Abrahamsson (ordföran-
de), Karin Stenström (sekrete-
rare), Ulla-Britt Lidner (kassör), 
Anette Halvarsson, Ann Eriks-
son, Gunvor Ek Carlsson och 
Turid Gunnarsson.

Övergripande målsättning
kapa en bättre social gemenskap 
för golfklubbens damer samt att ta 
hand om nya medlemmar och ny-
börjare. Vi försöker motivera och 
uppmuntra både gamla och nya 
medlemmar att delta i klubbens 
och distriktets tävlingar genom 
att ge information om pågående 
aktiviteter via hemsida, nyhetsbrev 
och sociala medier. 

Aktiviteter under året
• Upptaktsträff som lockade 

70-talet damer. Inspirations-
kväll med föreläsning av Maria 
Ekman från ”Ekmans på tor-
get”, modevisning med kläder 
från Bumles Golf och restau-
rangen serverade en buffé. 

• Damgolf varje tisdag från maj 
tom september. 

• TRX-träning på Aero-tränings-
center. Styrketräning inför golf-
säsongen. 

• En vårresa till Lundsbrunns GK 
samt ”Ut i det blå resa” på hös-
ten till Saxå GK.

• Träningstillfällen med vår pro 
Bumle. 

• Seriespel Ladies Trophy. 
• Seriespel Dam 6:an. 
• Kvalspelstävlingar under sä-

songen för Nyckelhålet samt 
länsfinal spel på Karlskoga GK. 

•  Augustisvingen. Återkomman-
de singeltävling för damer på 
Karlskoga GK.

• Avslutningskväll med prisutdel-
ning för damgolf på Chinggis 
Khan. 

Damkommitténs främsta uppgift 
är att skapa ett forum för golfklub-
bens damer i alla åldrar, genom 
att ordna tävlingar, träningsdagar, 
utflykter till andra klubbar mm. 
Syftet är att spela golf, umgås o ha 
trevligt. Utöka intresset för våra 
damer att resa på olika inbjud-
ningstävlingar och även delta i di-
striktsspel som ordnas varje år.

Damkommittén
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Verksamhetsberättelser 2017

Trivselkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Leif Herlufsén, Kjell Ivarsson, 
Kristina Nygren, Karin Stenström 
samt Susanne och Anders Öhrn. 

Resor
Både vår- och höstresa genomför-
des. Vårresan till La Sella, Spanien 
lockade 28 deltagare, höstresan 
till Montado, Portugal lockade 35 
deltagare.

Klubbvärdar
Kommittén har värvat klubbvär-
dar som tjänstgjort på tävlingsfria 
helgdagar. 

Faddrar/medhjälpare
Kommittén har bistått ”Bumle”vid 
träningarna Hcp 36-54. Träningen 
avslutades med en uppskattad 
scramble-tävling där kommitten 
bidrog med förplägnad och priser.

Tävling
Vid funktionärstävlingen lottades 
priser ut vilket var mycket upp-
skattat. Som avslutning på säsong-
en arrangerades Luciagolf med 38 
startande.

Karin

Damernas upptaktsträff
Onsdag 11 april kl. 18.00

med förtäring i Golfrestaurangen.
Anmälan via svenskgolf.se

Det har varit en personalstyrka på 
8 personer + en ideelt arbetande 
Lennart Pettersson som har skött 
hela anläggningen. Vi får god hjälp 
av medlemmar som eldar ris, lagar 
tee, sågar träd, rensar sly, snickrar, 
målar mm. Det är vi väldigt tack-
samma för. Stort Tack till er alla.
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Städdag lördag 21 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 16 till 
20 april. Obligatorisk anmälan om 

detta till kansliet. OBS!! Detta är 
reservdagar för de som absolut 
inte kan komma den 21 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 bort- 
transport 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.

Tävlingsåret 2017
Herrgolfen
596 startande i årets herrgolf.
25 deltagare har löst in sig i den 
frivilliga OoM.
Per-Åke Gustafsson segrade i 
A-Klassen.
Jonny Martinsson segrade i 
B-Klassen.

Damgolfen
152 startande i årets damgolf.
Elise-Lott Landö segrade, Kristi-
na Nygren kom på andra plats och 
Carina Nyberg kom 3:a.

KM
KM spelades i år på två separata 
helger med åldersklasser och 
”stora” KM på varsin helg. Tyvärr 
råkade vi ut för skyfall inför star-
ten av andra dagen på stora KM, 
vilket innebar att den omgången 
fick ställas in.
Dam: Linnea Gustafsson
Herr: Peder Johansson
H 21: Sebastian Vehkamäki
D 21: Linnea Gustafsson
H 40: Fredrik Hedlund
H 50: Per-Åke Gustafsson

H 60: Jan Karlsson
H 70: Lennarth Pettersson
Foursome: Per Söderström/ 
Fredrik Hedlund
Match Dam: Anna Jonsson
Match Herr: Anton Täpp

Klubbtävlingar
Ett antal klubbtävlingar har genom- 
förts på likartat sätt som tidigare år.
Målsättningen att nå tusen deltaga-
re på semestergolfen missades även 
i år, men totalt 867 startande. Det 
får bli ytterligare ett år med samma 
målsättning.



RESULTATRÄKNING 2017
Intäkter 2016 2017 Budget 2017

Årsavgifter 4 344 705 4 528 879 4 565 100    
Greenfee 919 419      938 983 800 000    
Sponsring 619 805 536 853 600 000    
Företagsgolf 9 800 10 000
Fastigheter 245 628 241 820 230 000    
Banan 290 800 297 050 300 000    
Idrott 487 282 487 782 455 000    
Kommunbidrag 5 000 30 000 40 000    
Utbildning 123 965 149 310 125 000    
Uthyrning av personal 160 350 129 270 150 000    
Övriga intäkter 159 832 175 305 156 500    
Summa intäkter 7 366 586 7 525 252 7 421 600    

Kostnader

Personalkostnader banan 2 056 540 1 996 417 1 983 224    
Banan 1 013 564 1 228 682 1 205 500    
Fastigheter 841 170 615 411 625 430    
Idrott 581 109 549 142 574 000    
SGF 222 091 228 108 225 000    
SGF - GIT 75 314 79 002 80 000    
Personalkostnader kansli 1 037 224 1 011 708 1 016 369    
Administration 271 619 280 528 281 500    
Försäkringar 67 932 69 854 70 000    
Annonser, reklam 42 526 61 487 50 000    
IT 27 301 41 541 25 000    
Utbildning 54 005 49 555 75 000    
Övrigt 174 962 166 366 148 000    
Summa kostnader 6 465 357 6 377 801 6 359 023

Resultat före avskrivningar 901 229 1 147 451 1 062 577    
Avskrivningar 767 124 819 790 850 000

Resultat efter avskrivningar 134 105 327 661 212 577
Ränteintäkter 26 827 23 691 28 125    
Räntekostnader – 106 915 – 84 712 – 98 427

Årets resultat 54 017 266 640 142 275
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BALANSRÄKNING 2017
TILLGÅNGAR 2016 2017 Budget 2017

Anläggningstillgångar
Mark 1 089 583 1 089 583 1 089 583    
Markanläggning 320 353 302 183 308 353    
Stora banan 5 904 805 5 904 805 5 904 805    
Lilla banan 3 279 591 3 279 591 3 279 591    
Byggnader 4 451 272 4 451 272 4 451 272    
Ack avskrivningar bana, byggnader – 3 730 562 – 3 957 823 – 3 957 562    
Maskiner, inventarier 2 324 273 2 372 333 2 313 273
Summa 13 639 315 13 441 944 13 389 315

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 181 079 403 879 420 000    
Medlemsfordringar 4 459 904 5 289 791 5 000 000    
Övriga kortfristiga fordringar 839 494 106 336 150 000    
Summa omsättningstillgångar 5 480 477 5 800 006 5 570 000

Summa Tillgångar 19 969 792 20 091 950 19 809 315 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Spelrätter 10 073 022 10 073 022 10 073 022    
Balanserat resultat 974 244 1 028 262 1 028 262    
Årets resultat 54 017 266 640 142 275    
Summa Eget kapital 11 101 283 11 367 924 11 243 559

Långfristiga banklån 2 766 500 2 614 100 2 614 100

Kortfristiga skulder
Utnyttjad kredit Swedbank
Leverantörsskulder 292 873 211 982 200 000    
Semesterlöneskuld 148 845 140 096 150 000    
Förutbetalda intäkter 5 446 688 5 500 835 5 400 000    
Övriga kortfristiga skulder 213 603 257 013 201 656    
Summa kortfristiga skulder 6 102 009 6 109 926 5 951 656

Summa eget kapital och skulder 19 969 792 20 091 950 19 809 315
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AVSKRIVNING PÅ ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Bananläggning och byggnader
 2016 2017 Budget 2017
Ingående anskaffningsvärde 13 635 668      13 635 668      13 635 668    
Investeringar   
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar  13 635 668      13 635 668      13 635 668    
   
Ingående avskrivningar  3 503 301      3 730 562      3 730 562    
Årets avskrivningar  227 261      227 261      227 000    
Utgående avskrivningar  3 730 562      3 957 823      3 957 562    
   
Utgående restvärde  9 905 106      9 677 845      9 678 106

Markanläggning
 2016 2017 Budget 2017
Ingående anskaffningsvärde 248 750      363 399      363 399    
Investeringar  114 649      
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar  363 399      363 399      363 399    
   
Ingående avskrivningar  24 876      43 046      43 046    
Årets avskrivningar  18 170      18 170      12 000    
Utgående avskrivningar  43 046      61 216      55 046    
   
Utgående restvärde  320 353      302 183      308 353

Maskiner och inventarier
 2016 2017 Budget 2017
Ingående anskaffningvärde  9 437 042      10 072 292      10 072 292    
Investeringar  635 250      622 419      600 000    
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar  10 072 292      10 694 711      10 672 292    
   
Ingående avskrivningar  7 226 326      7 748 019      7 748 019    
Årets avskrivningar  521 693      574 359      611 000    
Utgående avskrivningar  7 748 019      8 322 378      8 359 019    
   
Utgående restvärde  2 324 273      2 372 333      2 313 273
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