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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 27 mars

Välkommen till Stallet Bofors onsdag 
27 mars 2019 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



I skrivande stund (20 februari) 
känns det som om våren har 
kommit. Om det är ett tillfälligt 
besök eller inte får tiden utvisa. 
Ett säkert vårtecken är att vår 
greenkeeper i dag har börjat 
med att täcka greenerna med 
dukar.
En hel del jobb har gjorts på 
banan under vintern där det bör 
nämnas att det är dränerat fär-
digt framför green på hål 10 och 
det återstår att lägga ut färdigt 
gräs. Här kommer vi att få spe-
la med MUA framför green på 
samma sätt som på hål 11 i fjol.

På ”nya” hål 7 återstår lite jobb 
med tee och green dock kan 
man se hur det kommer att bli 
år 2020 då det kommer att tas i 
spel. Hålet kommer som längst 
att bli ca 93 meter, dock kom-
mer greenen att bli den stora 
utmaningen.
En hel del skog har tagits ner 
på båda banorna och vid rangen 
för att få in mer solljus på vissa 
greener och övriga områden. 
Just nu är avverkningen avslu-
tad och framforsling av virke 
pågår för fullt.
På den outnyttjade delen av 
rangen pågår bygget av 2 gre-
ener och 1 bunker för fullt. Det-
ta tror vi kommer att upplevas 
mycket positivt då all träning 
blir koncentrerad till ett ställe. 
Spelklart 2020.
På medlemssidan är det ungefär 
som vanligt med lika många 
som slutar som börjar.
Vad kommer att hända under 
året som vi vet.
Ny tee 46 kommer under året 
att färdigställas på hål tolv på 

Ordförande har ordet
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”rätt” sida om Valån. Spelklart 
2020.
Regelkurs kommer att hållas i 
början på april där tonvikten 
blir genomgång av nya reglerna.
Funkis kommer att fortsätta 
driva restaurang och kiosk som 
tidigare.
Bollautomaten kommer att flyt-
tas fram till utslagsplatserna, 
osäkert när dock senast våren 
2020.

Leif Herlufsén

Tidbokning 2019
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 
mobilanpassad. 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 28 november 2018 i Stallet.

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

2. Fastställande av röstlängd för 
mötet.
Denna fastställdes till 49 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 Ivan Kram-
berger 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, 
2018.
Föreslagna avgifter, verksamhets-
plan och budget godkändes.

Verksamhetsplan
Mikael Heiche informerade om 
de många förbättringsarbeten på 
18-hålsbanan som utförts under 
2018.
Hål 1: Ny bevattning på bakre tee.
Hål 5: Påbörjad dränering på 
greenen.
Hål 7: Påbörjat arbete med ny 
green och tee. Räknar med att den 
kan tas i spel 2020.
Hål 9: Nytt grästee 49/53.
Hål 10: Fairwaydränering och 
brunn.

Hål 12: Ny bro samt stamledning 
och styrkabel för bevattningen.
Hål 13: Nytt grästee 46/49. Ny 
dikeskulvert vid övergången till 
green.
Hål 16: Ny grästee som öppnar vid 
säsongstart 2019.
Hål 17: Vägnät på högersidan av 
spelfältet för att undvika att ban- 
maskinerna kör sönder marken.
Fairwaybunkern har byggts bort 
samt att ”sur-området” vid 
greenens högra framkant har 
dränerats.
Hål 18: Kullen höger om högra 
bunkern har tagits bort.
Under 2019 planeras följande:
Hål 10: Området kort om greenen 
skall dräneras om.
Hål 12: Nytt tee 46.
Nytt övningsområde med två 
greener och en bunker. Detaljerad 
information angående detta finns 
på sidan 4 i TeeTime nr 2/2018.
Mikael informerade även om att det 
under senare tid i Sverige verkar ha 
uppdagats en ny form av svamp, 
DollarSpot, vilken verkar trivas i 
det väder som varit i sommar.
Det är även utmaningar med be-
kämpningsmedel då kostnaderna 
för dessa ökar samtidigt som de 
inte är lika effektiva på grund av 
miljömässiga skäl.

Ekonomi
Robert Carlsson informerade om 
årets ekonomiska resultat t.o.m. 
oktober månad där det i stort sett 
verkar gå enligt plan. 
Vi har tappat en del intäkter i 
greenfee beroende på den sena 
säsongstarten.
Positiva delar har varit att intäkter 
från sponsring har varit bättre än 
budget!
Negativt är extra kostnader för bl.a. 
våra problem med rangen under 
året.

8. Val.
Valberedningen genom Stefan Hall-
berg redogjorde för valberedningens 
förslag och mötet beslutade enligt 
nedan.

Årsmöte
Val av styrelsefunktionärer:
Ordförande
Leif Herlufsén, omval 1 år
Ledamot
Bo Lindstedt, omval 2 år
Ledamot
Robert Carlsson, omval 2 år
Ledamot
Jan Karlsson, vald 2 år 2017
Ledamot
Liselott Abrahamsson, vald 2 år 
2017
Styrelsesuppleant
Sophie Petersen, omval 1 år
Styrelsesuppleant
Bengt Holm, omval 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.
• Medlemsmatrikel: Fråga kom 

upp om det går att ta fram en 
liknande som tidigare har fun-
nits. 
Troligen begränsas detta av den 
nya dataskyddsförordningen 
GPDR.

• Avtalet med Degerfors: Är det 
på vår eller Degerfors initiativ 
som förändringarna gällande 
seniorgolf samt Degerfors antik-
runda önskats? 
Det är Degerfors som haft dessa 
krav.

• Samarbetet Lanna Lodge: Är det 
kvar? 
Frågan har ställts till Lanna, 
men inget klart ännu.
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Verksamhetsåret 2018
Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten under 2018 uppgick 
till 109 422 kronor. Resultatet blev 
121 406 kronor sämre än vad som 
budgeterats vilket främst beror på 
ökade kostnader jämfört med 
budget.
Intäkterna uppgick till 7 726 462 
kronor vilket var 38 512 mer än 
budgeterat. Kostnaderna var 
175 161 högre än de budgeterade 
vilket främst beror på ökade under- 
hållskostnader av banan och utfal-
let av avskrivningar och räntenetto 
blev 15 243 kronor lägre än beräk-
nat.

Klubbens spelrättskapital uppgick 
vid årets slut till 10 073 022 kro-
nor vilket var oförändrat jämfört 
med föregående år.
Klubben har under året tagit upp 
750 000 kronor i ett nytt banklån 
som till största delen använts för 
ombyggnaden av övningsområdet. 
Amortering på klubbens banklån 
har gjorts med 177 400 kronor och 
lånen uppgick vid årets slut till 
3 186 700 kronor.
Årets investeringar uppgick till 
1 073 614 kronor och avsåg fram-
förallt ombyggnad av hål 7 och ny 
bro över valån vid hål 12.

Kassan vid årets slut uppgick 
till 385 766 kronor vilket var en 
minskning med 18 113 kronor 
från årets början.
Styrelsen föreslår att årets vinst, 
kronor 109 422 balanseras i ny 
räkning. Det egna kapitalet uppgår 
efter årets vinst till 11 477 346 
kronor.

Karlskoga 2019-02-08
Leif Herlufsén, ordförande

Jan Karlsson
Robert Carlsson

Liselott Abrahamsson
Bo Lindstedt
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Karlskoga Golfklubbs
årsredovisning 2018

• Regn/åskskydd: Finns det möj-
lighet att investera i någon form 
av skydd vid de hål som ligger 
längst bort på banan? 
Marknadskommittén får och tar 
åt sig uppdraget att se om det 
kan finnas intresserade sponsorer 
för detta.

Anders Eriksson informerade om 
hur golfsverige mår. 
Trenden gällande antalet medlem-
mar bröts under året och det har 
totalt är det ca 7000 medlemmar 
färre nu än under samma period 
2018. 58 000 har under året slu-
tat, men samtidigt har 51 000 nya 
medlemmar kommit in i golfen.
Inom Örebro län har vi tappat ca 
800 medlemmar.
I KarlskogaGK har vi tappat 116 

Undertecknade, vid Höstmötet 
2018 utsedda att granska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper för år 
2018, 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 2018 
fastställs samt

- att styrelsen för Karlskoga 
Golfklubb beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018.

Karlskoga 2019-02-21

Christine Sundman
Per Söderström

Karlskoga Golfklubbs
revisionsberättelse 2018

medlemmar, men samtidigt fått in 
116 nya i klubben.
Frågan om ’varför’ ställdes och ett 
skäl är troligen att nybörjarutbild-
ningen är för komplicerad eller 
inte tillräckligt bra. Här har för-
bundet påbörjat ett arbete med att 
modernisera och förenkla denna 
utbildning.
Receptionen hos oss har under året 
kontaktat i stort sett samtliga som 
tog grönt kort under 2017, men 
som inte fortsatte under 2018. 
Ganska många av dessa blev med-
lemmar efter dessa kontakter. Ett 
skäl som nämndes var att de inte 
riktigt hur de skulle anmäla sig för 
fortsättningen mm.
En del ”avhoppare” nämner också 
att de önskar spela i 2-bollar och 

då framför allt under helger.
Förbundet har sagt upp avtalet 
med Egmont (de som ansvarar för 
tidningen Svensk Golf). Tidningen 
kommer att fortsätta, men med 
färre utgåvor per år och kanske 
även med ett tunnare och mer gol-
finriktat innehåll (väldigt mycket 
reklam i dag).
50//50 arbetet. De klubbar som 
varit med från start i projektet har 
generellt visat positiva resultat. Nu 
finns möjlighet för en ny omgång 
klubbar att anmäla intresse för 
nästa omgång.
Anders förklarade mötet avslutat.

Karlskoga 2018-11-28

Vid protokollet
Lennart Febring Landö



Banan
En sargad bana efter en lång och 
kall vinter öppnade för spel 10 
maj. Man kan ju inte veta exakt 
men den riktigt kalla påsken i 
början på april gjorde nog att till-
växtpunkten på gräset frös och 
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Verksamhetsberättelser 2018
Seniorkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Kerstin Hjersing, Gunder 
Ericson, Mats-Olov Engström, 
Per-Anders Fors och Leif Her-
lufsén. 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, Bryngfjorden, Kris-
tinehamn 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 
Veteranserier för H65 och H75.

Tävlingar

KM
Följande mästare har korats under 
säsongen
H 50 Per Söderström
H 70 Bo Einarsson

Seniorgolfen
I A-Klassen segrade Thomas 
Palmberg och i B-Klassen Egon 
Vörde.

Oktobertouren
Dåligt med framgångar, dock 
många deltagare i A-Klassen, men 
sämre i övriga klasser och riktigt 
dåligt i C-Klass.

Distriktsserien
Här kom vårt lag på 3:e plats av 10 
lag. Arboga segrade.

Scratchserien H 50
Gick till final där det blev en fem-
teplats. 

Dam-6 an
Vann sin pool och segrade sedan i 
finalen. Bra gjort.

Oldboyslaget H 55
Vann sin serie men stupade i semi-
final mot Ängsö.

Veteranserien H65
Lag 1 kom näst sist i div 2.
Lag 2 kom sist i div 3.

Veteranserien H 75
Här belade våra äldre gentlemän 
en hedrande 2: plats.

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 2017 med en tävling, väl-
besökt middag, och prisutdelning. 
Samtliga ”bjöds” på middag exkl. 
alkoholhaltig dryck.

Seniorkommittén

Seniorernas upptaktsträff
Onsdag 17 april kl. 15.00

med fika i Golfrestaurangen.
Anmälan via svenskgolf.se

plantorna dog. Allt såg frid och 
fröjd ut när greenerna plogades 
19 mars men vi såg snart hur grä-
set vek ner sig och blev grått och 
svart. Den 23/4 lade vi på dukar i 
3 veckor för att få i gång grästill-
växten. När vi väl fick lite gräs att 
jobba med så kom värmen rekord 
tidigt. Den varma sommaren med 
tropiska nätter och hög luftfuktig-
het i flera veckors tid gjorde ju inte 
saken lättare med tanke på svamp 
och mögelangrepp. Bevattnings-
anläggningen gick nästan dygnet 
runt från slutet på maj till mitten 
av augusti. På nätterna vattnades 
greener och tees och på dagarna så 
kämpade personal och ideela kraf-
ter med vattentåg. Från mitten av 
augusti till stängning 15 oktober så 
var banan inte bra och vi har lärt 
oss mycket denna sommar. Hösten 
blev som vanligt en blöt historia 
och invintringen blev inte så bra 
som man önskat.
Banförbättringarna enligt master-
plan fortsatte. 
• Nytt tee på hål 16, öppnas 

våren 2019
• Greenområdet på 17 har 

dränerats
• Nytt vägnät hål 15-17 har på-

börjats, klart sommaren 2019
• Green 5 har dränering påbör-

jats, klart våren 2019
• Ny bro hål 12
• Ny renoverat greenområde 

hål 11
• Nytt korthål på hål 7 påbörjat, 

klart sommaren 2020.



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

Övergripande målsättning
Skapa 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 damkom-
mitténs aktiviteter och klubbens- 
och distriktets tävlingar genom 
att ge information om på-gående 
aktiviteter via hemsida, nyhetsbrev 
och sociala medier. 

Aktiviteter under året
• Upptaktsträff som lockade ca 

60 damer. Inspirationskväll 
med Chess Intim som visade 
underkläder samt modevisning 
med golfkläder från Ywonne på 
Bumles Golf. Restaurangen ser-
verade en asiatisk buffé.

• Damgolf varje tisdag från maj 
tom september.

• Chi-ball träning.
• ”Ut i det blå resa” till Arboga 

GK.
• Träningstillfällen med Bumle.
• Seriespel Ladies Trophy.
• Seriespel Dam 6:an.
• Kvalspelstävlingar för Nyckel-

hålet med finalspel på Deger-
fors Golf.

• Augustisvingen singeltävling 
för damer på Karlskoga GK där 
51 damer deltog.

• Avslutningstävling för Ladies 
Trophy där även DM avgjordes.

• Avslutningskväll med prisut- 
delning för damgolf JPM 
Bowling. 

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 2018

Damernas upptaktsträff
Onsdag 17 april kl. 18.00

med förtäring i Golfrestaurangen.
Anmälan via svenskgolf.se

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

Faddrar/medhjälpare
Kommittén har bistått Bumle vid 
träningarna Hcp 36-54, totalt 45 
deltagare. Träningen avslutades 
med en uppskattad scramble-täv-
ling där kommittén bidrog med 
fika och priser.
I samband med Gröna kortet kur-
serna på klubben har kommittén 
informerat om sin verksamhet.

Klubbvärdar
Kommittén har värvat klubbvärdar 
som tjänstgjort på samtliga täv-
lingsfria helgdagar. 

Resor
En vårresa genomfördes till Bonal-
ba, Spanien med 34 deltagare. 
Höstresan fick ställas in p g a för få 
deltagare.

Tävling
Vid Funktionärstävlingen lottades 
priser ut vilket var mycket upp-
skattat. 
Som avslutning på säsongen 
arrangerades tillsammans med 
Tävlingskommittén fem tävlingar 
på Lilla banan på söndagar. Tyvärr 
ingen Lucia- eller Nyårsgolf p g a 
väderleken.
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Städdag lördag 13 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 för-
hinder blir måndag till fredag 8 till 
12 april. Obligatorisk anmälan om 

detta till kansliet. OBS!! Detta är 
reservdagar för de som absolut 
inte kan komma den 13 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 2018
KM
KM spelades i år på två separata 
helger med åldersklasser och ”sto-
ra” KM över 36 hål på varsin helg. 
Tyvärr hade vi endast 18 deltagare 
som ställde upp och spelade ål-
dersklasser, medan det var 28 som 
spelade stora KM.
Dam: Linnea Gustafsson
Herr: Per-Åke Gustafsson

D 21: Pennie Österberg
H 40: Gabriel Ek
H 50: Per Söderström
H 70: Bo Einarsson
Foursome: Gabriel Ek/ 
Carl Nässlander
Match Dam: Alexandra Smidner
Match Herr: Peder Johansson

Klubbtävlingar
Ett antal klubbtävlingar har ge-

nomförts på likartat sätt som 
tidigare år. Målsättningen att nå 
tusen deltagare på semestergolfen 
missades även i år, men totalt 915 
startande. Det får bli ytterligare ett 
år med samma målsättning.

DM
Liselott Abrahamsson placerade 
sig på tredje plats i länets DM för 
damer.



RESULTATRÄKNING 2018
Intäkter 2017 2018 Budget 2018

Årsavgifter 4 528 879 4 629 465 4 816 450    
Greenfee 938 983 754 626 840 000    
Sponsring 536 853 648 373 600 000    
Företagsgolf 10 000
Fastigheter 241 820 251 773 230 000    
Banan 297 050 314 993 300 000    
Idrott 487 782 520 143 456 500    
Kommunbidrag 30 000 30 000 30 000    
Utbildning 149 310 118 080 125 000    
Uthyrning av personal 129 270 1 625 150 000    
Övriga intäkter 175 305 457 384 140 000    
Summa intäkter 7 525 252 7 726 462 7 687 950    

Kostnader

Personalkostnader banan 1 996 417 1 930 905 2 128 294    
Banan 1 228 682 1 603 669 1 338 500    
Fastigheter 615 411 539 620 530 500    
Idrott 549 142 571 967 589 000    
SGF 228 108 230 631 225 000    
SGF - GIT 79 002 80 906 85 000    
Personalkostnader kansli 1 011 708 1 131 076 1 027 309    
Administration 280 528 292 920 277 000    
Försäkringar 69 854 70 956 70 000    
Annonser, reklam 61 487 37 961 50 000    
IT 41 541 39 118 47 000    
Utbildning 49 555 39 750 50 000    
Övrigt 166 366 161 285 138 000    
Summa kostnader 6 377 801 6 730 764 6 555 603

Resultat före avskrivningar 1 147 451 995 698 1 132 347    
Avskrivningar 819 790 825 524 845 000

Resultat efter avskrivningar 327 661 170 174 287 347
Ränteintäkter 23 691 39 760 23 625    
Räntekostnader – 84 712 – 100 512 – 80 144

Årets resultat 266 640 109 422 230 828
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BALANSRÄKNING 2018
TILLGÅNGAR 2017 2018 Budget 2018

Anläggningstillgångar
Mark 1 089 583 1 089 583 1 089 583    
Markanläggning 302 183 606 886 284 013    
Stora banan 5 904 805 6 341 330 6 204 805    
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 – 3 957 823 – 4 190 084 – 4 184 823    
Maskiner, inventarier 2 372 333 2 111 456 2 120 233
Summa 13 441 944 13 690 034 13 244 674

Aktier och lån
Aktier i Karlskoga Drivningrange AB 100 000 100 000 100 000    
Lån till Karlskoga Drivningrange AB 750 000 1 400 000 750 000    
Summa 850 000 1 500 000 850 000

Omsättningstillgångar
Kassa, bank 403 879 385 766 680 000    
Medlemsfordringar 5 289 791 4 725 657 5 000 000    
Övriga kortfristiga fordringar 106 336 144 509 150 000    
Summa omsättningstillgångar 5 800 006 5 255 932 5 830 000

Summa Tillgångar 20 091 950 20 445 966 19 924 674 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Spelrätter 10 073 022 10 073 022 10 073 022    
Balanserat resultat 1 028 262 1 294 902 1 294 902    
Årets resultat 266 640 109 422 230 828
Summa Eget kapital 11 367 924 11 477 346 11 598 752

Långfristiga banklån 2 614 100 3 186 700 2 461 700

Kortfristiga skulder
Utnyttjad kredit Swedbank
Leverantörsskulder 211 982 376 159 200 000    
Semesterlöneskuld 140 096 138 495 150 000    
Förutbetalda intäkter 5 500 835 4 896 867 5 300 000    
Övriga kortfristiga skulder 257 013 370 399 214 222
Summa kortfristiga skulder 6 109 926 5 781 920 5 864 222

Summa eget kapital och skulder 20 091 950 20 445 966 19 924 674
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AVSKRIVNING PÅ ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Bananläggning och byggnader
 2017 2018 Budget 2018
Ingående anskaffningsvärde 13 635 668 13 635 668 13 635 668    
Investeringar  436 525 300 000    
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 13 635 668 14 072 193 13 935 668    
   
Ingående avskrivningar 3 730 562 3 957 823 3 957 823    
Årets avskrivningar 227 261 232 261 227 000    
Utgående avskrivningar 3 957 823 4 190 084 4 184 823    
   
Utgående restvärde 9 677 845 9 882 109 9 750 845    

Markanläggning
 2017 2018 Budget 2018
Ingående anskaffningsvärde 363 399 363 399 363 399    
Investeringar  339 865 
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 363 399 703 264 363 399    
   
Ingående avskrivningar 43 046 61 216 61 216    
Årets avskrivningar 18 170 35 163 18 170    
Utgående avskrivningar 61 216 96 379 79 386    
   
Utgående restvärde 302 183 606 885 284 013    

Maskiner och inventarier
 2017 2018 Budget 2018
Ingående anskaffningvärde 10 072 292 10 694 711 10 694 711    
Investeringar 622 419 297 224 347 900    
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 10 694 711 10 991 935 11 042 611    
   
Ingående avskrivningar 7 748 019 8 322 378 8 322 378    
Årets avskrivningar 574 359 558 100 600 000    
Utgående avskrivningar 8 322 378 8 880 478 8 922 378    
   
Utgående restvärde 2 372 333 2 111 457 2 120 233
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4 eller 9 april 2019 
 Välkommen på regelkväll för 

alla medlemmar! 
Förbundsdomare samt 
ordföranden för förbundets 
regelkommitté Lars Hörnell 
tillsammans med Leif Herlufsén 
och Lennart Febring Landö går 
igenom de viktigaste nyheterna 
och de största förändringarna du 
behöver känna till inför säsongen. 
 

Tid: 18:00 Plats: ”Stallet” 
Anmälan: Via Min Golf senast den 3 eller 8 april.  
OBS! Max 65 deltagare/tillfälle. 
Vi bjuder på fika! 
Karlskoga Golfklubb 

 


