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

förbehåller sig rätten att
redigera insänt materiel.

Välkommen till
vårårsmöte 
den 26 mars

Välkommen till Stallet Bofors torsdag 
26 mars 2020 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



Idag (25 februari) kan vi kon-
statera att vi haft en underlig 
början på året med golfspel på 
9-hålsbanan i stort sett varje 
dag med ibland ett tjugotal bilar 
på parkeringen.
18-hålsbanan ser just nu ut att 
ha övervintrat på ett bra sätt, 
men det kan ju fortfarande bli 
bakslag. Enligt ”Micke” är det 
värsta som kan hända att det 
blir kallt under en längre tid 
utan isolerande snö. Vi ser fram 
emot SM-säsongen då inte någ-
ra större arbeten kommer att 
ske på banan på grund av detta 
mästerskap. Nya hål 7 kommer 
förmodligen inte att tas i bruk 
vid säsongsstart utan vi avvak-
tar. En del planerade skogsav-
verkningar har ej genomförts på 
grund av utebliven tjäle.
Frågan om på vilken sida Valån 
tee 46 på hål tolv skall vara är 
under utredning. Om någon 
förändring skall ske kommer 
det att bli sent på säsongen.
Nya övningsområdet på rangen 

kommer inte det heller att tas i 
bruk vid säsongsstart. Boll- 
automaten kommer inte att som 
tidigare meddelats flyttas till 
utslagsplatserna. Orsaken är att 
vi vill styra ”trafiken” via den 
asfalterade gångvägen dit ut.
Stort fokus kommer vår och 
försommar att läggas på vårt 
åtagande i SM, där det kommer 
att krävas en hel del ideella 
krafter. Detta arbete är igång 
och det känns som vi har full 
kontroll på detta.
En stor nyhet i år är att hela an-
läggningen kommer att bli kon-
tantfri. Det innefattar reception, 
restaurang och kiosk.
Funkis kommer att fungera som 
tidigare år.
Vi går emot ett spännande golf- 
år inte minst beroende på att vi 
alla kommer att få nya handi- 
cap. Mycket bra information 
finns på SGF:s hemsida under 
rubriken. Världshandicap 2020. 
När ni via Min golf i början av 
mars får ert nya handicap skall 

Ordförande har ordet
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ni inte bli frustrerade om ni får 
en höjning för det får de fles-
ta. Har personligen ganska bra 
inblick i det nya systemet och 
har noterat att detta kommer att 
vara mycket rättvist för oss alla.
För dig som söker ”färsk” infor-
mation om vad som händer på 
kansli och bana, rekommende-
ras hemsida och facebook där 
klubbchef och greenkeeper är 
duktiga på att informera.

Leif Herlufsén

Tidbokning 2020
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 Min Golf 
på golf.se eller appen Min Golf 
Bokning. 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 Min Golf.

• 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. Receptionen/kans-
liet sätter ihop tvåbollar till 
fyrbollar i starttidsschemat 
för att utnyttja banan opti-
malt och för ett jämnare 
speltempo på banan.



Protokoll fört vid Karlskoga 
Golfklubbs årsmöte onsdagen 
den 27 november 2019 i Stallet.

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

2. Fastställande av röstlängd för 
mötet.
Denna fastställdes till 48 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.
Dick Klav samt Ivan Kramberger 
valdes.

7. Fastställande av medlems- 
avgifter, mål- och verksamhets- 
planer samt budget för det kom-
mande verksamhets- och räken-
skapsåret, enl. TeeTime Nr 2, 
2019.
Föreslagna avgifter, verksamhets-
plan och budget godkändes.

Verksamhetsplan
Mikael Heiche berättade om 2019 
åres händelser på banan där de 
större punkterna varit att nyreno-
verade tee på hål 16 tagits i drift, 
dränerade greenen på hål 5 sattes 
åter i spel, renovering av området 
framför green på hål 10, bygget 
av nya hål 7, avverkning av skog i 
huvudsak runt lilla banan, bygge 
av transportväg vid hålen 15 och 
17 samt bygget av övningsområde 
på rangen.

Sammanfattning är att det har 
gjorts lite för många samtidiga ar-
beten på banan, vilket ibland upp-
levts som en byggarbetsplats.
Planerna för 2020, då vi också 
skall arrangera två klasser i golfens 
SM-vecka är dränering och asfalte-
ring av gångvägar på övningsom-
rådet.
Renovering och utökning av tee 
49/53-ytan på hål 4.
Renovering och dränering av första 
fairwaybunkern på hål 6.
Nya hål 7 samt övningsområdet 
ska driftsättas, troligen närmare 
midsommar.
Fortsatt avverkning av träd om 
vädret tillåter. Fram för allt i om- 
rådet mellan 2:ans tee, green 17 
och tee 18.
Förhoppningsvis godkänns även 
investeringen av en modern slip-
maskin för knivarna till rotorgräs-
klipparna. Med hjälp av den kom-
mer vi att mycket snabbare slipa 
knivarna och därmed kunna ha 
vassa knivar under hela säsongen. 
Innebär att skärsnitten blir finare, 
vilket i sin tur minskar risken för 
svampangrepp.

Ekonomi
Robert Carlsson informerade om 
det ekonomiska läget i klubben, 
vilket ser bra ut trots en liten trolig 
resultatförsämring i förhållande till 
2018’s utfall. Detta kan härledas 
till det bidrag vi fick förra året i 
samband med den nya bron på 
hål 12.
I övrigt ser intäkter ut att följa pla-
nen.
Inför 2020 är det få budgeterade 
investeringar där den störst är en 
ny knivslipmaskin.
Årsavgifterna samt städavgifterna 
höjs marginellt i budgetförslaget, 
vilket presenteras utförligt i Tee- 
Time nr 2, 2019.
Mötet godkände budgetförslaget 
för 2020 i sin helhet.

Årsmöte
8. Val.
Valberedningens förslag redogjor-
des och mötet beslutade enligt 
nedan.

Val av styrelsefunktionärer:
Ordförande
Leif Herlufsén, omval 1 år
Ledamot
Jan Karlsson, omval 2 år
Ledamot
Liselott Abrahamsson, omval 2 år
Ledamot
Robert Carlsson, vald 2 år 2018
Ledamot
Bo Lindstedt, vald 2 år 2018
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:
Ordförande
Stefan Hallberg, omval 1 år
Ledamot
Peter Bröms, omval 1 år
Ledamot
Mona Olofsson, nyval 1 år

9. Behandling av styrelsens 
förslag och i rätt tid inkomna 
motioner.
Leif Herlufsén informerade om 
styrelsens förslag om utarrende-
ring av gamla övningsområdet 
enligt förslag beskrivet i TeeTime 
2 – 2019.
Årsmötet godkände styrelsens för-
slag genom acklamation.

10. Övriga frågor.
Anders informerade om tidningen 
Svensk Golf´s framtid. Tidningen 
”Golfa” från förbundet ersätter, 
men kommer med betydligt färre 
utgåvor per år.
Alla som ”arbetar” nära barn skall 
uppvisa registerutdrag ur belast-
ningsregistret. ”Nära” innefattar 
allt från tränare till tävlingsledare 
och receptionspersonal.
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Verksamhetsåret 2019
Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten under 2019 uppgick 
till 115 745 kronor. Resultatet blev 
96 712 kronor bättre än vad som 
budgeterats vilket både beror på 
ökade intäkter och lägre kostnader 
jämfört med budget.   
Intäkterna uppgick till 7 785 253 
kronor vilket var 52 353 mer än 
budgeterat. Kostnaderna var 
16 350 högre än de budgeterade 
och utfallet av avskrivningar och 
räntenetto blev 60 709 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 182 400 kronor och 
lånen uppgick vid årets slut till 
3 004 300 kronor.  
Årets investeringar uppgick till 
857 186 kronor och avsåg fram- 
förallt förbättring av övningsområ-
det vid driving range och ombygg-
nad av hål 7.          
Kassan vid årets slut uppgick 
till 303 586 kronor vilket var en 

minskning med 82 180 kronor 
från årets början.    
Styrelsen föreslår att årets vinst, 
kronor 115 745 balanseras i ny 
räkning. Det egna kapitalet uppgår 
efter årets vinst till 11 694 491 
kronor.

Karlskoga 2020-03-04

Leif Herlufsén, ordförande
Jan Karlsson

Robert Carlsson
Liselott Abrahamsson

Bo Lindstedt
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Karlskoga Golfklubbs
årsredovisning 2019

Bra kväll kommer att anordnas i 
vår om det nya hcp-systemet.
GIT-konkurrent ”Sweetspot” som 
marknadsför sig mot klubbarna 
som ett attraktivt systemalternativ 
– de klubbar som hoppar på detta 
måste fortfarande betala GIT- 
avgiften till förbundet. Innebär en 
fördyrning!
Medlemsantalet i distriktet ligger 
på ungefär samma nivå som före-
gående år.
Lennart informerade om uppstar-
ten av arbetet med SM 2020 där 
ett flertal grupperingar kommer 
behövas.

Information om nya hcp-systemet 
”WHS”. Startas 1 mars 2020 med 
årets hcp-revision, vilket innebär 
att det inte kommer att revideras 
vid kommande årsskifte.
I samband med detta så kommer 
nya slope tabeller att finnas.
Ivan Kramberger ställde frågan om 
”åskskydd” ute på banan, liknande 
de tak/bänkar som finns på Deger-
fors GK – Marknadskommittén 
tar uppdraget att försöka hitta 
några intresserade sponsorer för 
detta.
Slutligen – ”Mr Kansli” – Marcus 
gratulerades lite i förväg inför sin 

kommande 50-årsdag med present 
och sång av församlingen.
Anders förklarade mötet avslutat.

Karlskoga 2019-11-27

Vid protokollet
Lennart Febring Landö



Banan
Starten på 2019 blev något bätt-
re än 2018 men vi hade mycket 
svampmögelskador. Anledningen 
till att greenerna blev angripna be-
ror helt enkelt på att vintern kom 
väldigt tidigt i december 2018 och 
sedan höll i sig. P g a att vi inte 
hann med att lägga på ett kon-
taktverkande bekämpningsmedel 
som skyddar gräset i ca 3 månader 
innan snötäcket så blev det be-
kymmer. Vid nyår 18/19 så töade 
snön bort och på greenerna fick vi 
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Verksamhetsberättelser 2019
Seniorkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Kerstin Hjersing, Gunder 
Ericson, Mats-Olov Engström, 
Per-Anders Fors, Thomas Sätter-
mann och Leif Herlufsén.
Man har i år haft många möjlighe-
ter att tävla. Vår egen Seniorgolf, 
Antikrundan i Degerfors, Oktober- 
touren, alla T-Utbytestävlingar, 
samt klubbtävlingar på hemma- 
banan, Bryngfjorden 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, 
Oldboysserien, Scratchserien samt 
Veteranserier för H65 och H75.

Tävlingar

KM
Följande mästare har korats under 
säsongen
H 50 Peder Johansson
H 60 Peder Johansson
H 70 Bo Einarsson

Seniorgolfen
I Order of merit segrade Janne 
Karlsson.

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 10:e plats. As-
kerund segrade.

Scratchserien H 50
Lag 1, 4:a och Lag 2, 9:a i finalen. 

Dam-6 an
Ej finalspel detta år.

Veteranserien H65
Lag 1 kom 4:a i div. 2.
Lag 2 kom 4:a i div. 3.

Veteranserien H 75
Här belade våra äldre gentlemän 
en hedrande 3:e 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 2018 med en tävling, väl-
besökt middag, och prisutdelning. 
Samtliga ”bjöds” på middag exkl. 
alkoholhaltig dryck.

Seniorkommittén

Seniorernas upptaktsträff
Onsdag 15 april kl. 15.00

med fika i Golfrestaurangen.
Anmälan via Min Golf

i stället is. Isen perforerades och på 
en del greener fick vi bort den helt 
men tyvärr så hann vi inte få på 
bekämpningsmedlet innan nästa 
snöfall någon dag senare. Banan 
öppnade för spel 26/4 och vi stäng-
de söndagen 20/10. Under året 
så har vi fortsatt fått kämpa mot 
sjukdomen Pythium som fick fäste 
2018 och vi är på rätt väg men har 
inte fått bukt med problemet än. 
Banan hade växt till sig bra i juli 
och vi kunde presentera en bra 
bana till semestergolfen. Problemet 
med pytium är ju att den gillar vär-
me och väta vilket fick under hös-
ten och då får vi ett bakslag som 
ett brev på posten. Hösten blev 
riktigt blöt och vi fick hundratals 
mm regn. Vi vintertäckte 4 greener 
i december. Greenerna som är mest 
utsatta för mycket snö och is är 1, 
3, 5 och 10.
Greener, fw och bunkern på öv-
ningsområdet färdigställdes och i 
slutet på säsongen så klipptes om-
rådet för första gången. Det åter-
står lite arbete runt bunkern 2020.
Hål 7 är färdigställt och går allt 
som planerat så öppnas hålet i juli 
2020.
Fairwayytan framför green 10 såd-
des under sommaren. Vi har gjort 
försök med att så gräs i ren sand 
för att få en torr och vattentålig 
spelyta. Berget på höger sida om 
greenområdet skjuter ut mycket 
vatten under blöta perioder och 
vi vill att det skall dräneras bort 
omgående. Problematiken har 



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 pågående 
aktiviteter via hemsida, nyhetsbrev 
och sociala medier. 

Aktiviteter under året
• Upptaktsträff som lockade ca 

60 damer. Föreläsning av Åsa 
Klaw från Shenqi Energi & 
Hälsa. Modevisning med golf-
kläder från Ywonne på Bumles 
Golf och restaurangen som 
serverade en buffé.

• Damgolf varje tisdag från maj 
tom september.

• ”Ut i det blå resa” till Marie-
stads GK.

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

hålet med finalspel på Örebro 
City Golf & CC, Mosjöbanan.

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

• Avslutningskväll med pris- 
utdelning för damgolfen på 
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 
distriktsspel som ordnas varje år.

Damkommittén
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Verksamhetsberättelser 2019

Damernas upptaktsträff
Onsdag 15 april kl. 18.00

med förtäring i Golfrestaurangen.
Anmälan via Min Golf

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 84 
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 Belek, 
Turkiet med ca 30 deltagare.

varit den torra sommaren och att 
behålla fukten i nysådden. Under 
hösten så har området tagit sig och 
vi hoppas att det är spelbart till 
säsongsstart 2020. 
Vägnätet från klubbhus via hål 15 
och 17 till kiosken är klart.
Tee 53/57/60 på hål 13 fick en ny 
trappa. Tack Lennart och Christer
Skogsavverkning på P-3 banan och 
hål 3, 5 och 8 på 18 håls banan 
gjordes i samarbete med Svea skog.

Tävling
Vid Funktionärstävlingen lottades 
priser ut vilket var mycket upp-
skattat. 
Som avslutning på säsongen 
arrangerades tillsammans med 
Tävlingskommittén tävlingar på 
9-hålsbanan på söndagar. Tyvärr 
ingen Lucia- eller Nyårsgolf p g av 
väderleken.
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Städdag lördag 18 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 tisdag till fredag 14 till 
17 april. Obligatorisk anmälan om 

detta till kansliet. OBS!! Detta är 
reservdagar för de som absolut 
inte kan komma den 18 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 
arbetsledare.

Tävlingsåret 2019
KM
KM spelades även i år på två sepa-
rata helger. Stora KM över spelades 
i år över 54 hål med cut efter 36 
hål. Det verkade som det uppläg-
get var bättre än tidigare då det var 
fler spelare än tidigare år. Tyvärr 
hade vi endast 9! deltagare som 
ställde upp och spelade åldersklas-
ser. Noterbart är att ingen dam var 
anmäld!
Dam: Sophie Petersen
Herr: Gabriel Ek

H 50: Peder Johansson
H 70: Bo Einarsson
H 80: Alvar Andersson
Match Dam: Linnea Gustafsson
Match Herr: Peder Johansson
Foursome: Jesper Andersson/
Krister Pöpke
Match Hcp Dam: Liselott 
Abrahamsson
Match Hcp Herr: Torsten Edebäck

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 931 
startande. Det får bli ytterligare ett 
år med samma målsättning.

DM
DM damer skulle ha spelats hos 
oss 11 augusti, men tyvärr fick 
tävlingen ställas in då endast tre 
deltagare var anmälda trots extra 
påminnelser till länets klubbar.



RESULTATRÄKNING 2019
Intäkter 2018 2019 Budget 2019

Årsavgifter 4 629 465 4 715 720 4 890 900    
Greenfee 754 626 902 901 820 000    
Sponsring 648 373 602 144 600 000    
Fastigheter 251 773 253 717 230 000    
Banan 314 993 414 052 300 000    
Idrott 520 143 467 591 480 000    
Kommunbidrag 30 000 20 000 30 000    
Utbildning 118 080 125 140 120 000    
Uthyrning av personal 1 625 100 425 100 000    
Övriga intäkter 457 384 183 563 162 000    
Summa intäkter 7 726 462 7 785 253 7 732 900    

Kostnader

Personalkostnader banan 1 930 905 2 169 737 2 045 599    
Banan 1 603 669 1 350 874 1 480 500    
Fastigheter 539 620 612 138 595 750    
Idrott 571 967  581 621 600 000    
SGF 230 631 228 710 240 000    
SGF - GIT 80 906  80 906 95 000    
Personalkostnader kansli 1 131 076 1 096 688 1 080 299    
Administration 292 920 337 397 335 000    
Försäkringar 70 956 72 740 75 000    
Annonser, reklam 37 961 39 517 50 000    
IT 39 118 60 167 25 000    
Utbildning 39 750 44 785 75 000    
Övrigt 161 285 158 218 120 000    
Summa kostnader 6 730 764 6 833 498 6 817 148

Resultat före avskrivningar 995 698 951 755 915 752    
Avskrivningar 825 524 776 548 845 000

Resultat efter avskrivningar 170 174 175 207 70 752
Ränteintäkter 39 760 47 585 46 029    
Räntekostnader – 100 512 – 107 047 – 97 748
Årets resultat 109 422 115 745 19 033
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BALANSRÄKNING 2019
TILLGÅNGAR 2018 2019 Budget 2019

Anläggningstillgångar
Mark 1 089 583 1 089 583 1 089 583    
Markanläggning 606 886 571 723 571 885    
Stora banan 6 341 330 7 138 517 7 096 330    
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 – 4 190 084 – 4 437 907 – 4 435 084    
Maskiner, inventarier 2 111 456 1 677 894 1 646 456
Summa 13 690 034 13 770 673 13 700 033

Aktier och lån
Aktier i Karlskoga Drivningrange AB 100 000 100 000 100 000    
Lån till Karlskoga Drivningrange AB 1 40 000 1 400 000 1 400 000    
Summa 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omsättningstillgångar
Kassa, bank 385 766 303 586 212 000    
Medlemsfordringar 4 725 657 5 246 570 5 000 000    
Övriga kortfristiga fordringar 144 509 113 321 150 0000    
Summa omsättningstillgångar 5 255 932 5 663 477 5 362 000

Summa Tillgångar 20 445 966 20 934 150 20 562 033 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Spelrätter 10 073 022 10 073 022 10 073 022    
Balanserat resultat 1 294 902 1 505 724 1 505 724    
Årets resultat 109 422 115 745 19 033
Summa Eget kapital 11 477 346 11 694 491 11 597 779

Långfristiga banklån 3 186 700 3 004 300 3 004 300

Kortfristiga skulder
Utnyttjad kredit Swedbank
Leverantörsskulder 376 159 158 679 150 000    
Semesterlöneskuld 138 495 157 970 150 000    
Förutbetalda intäkter 4 896 867 5 538 712 5 300 000    
Övriga kortfristiga skulder 370 399 379 998 359 954
Summa kortfristiga skulder 5 781 920 6 235 359 5 959 954

Summa eget kapital och skulder 20 445 966 20 934 150 20 562 033
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AVSKRIVNING PÅ ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Bananläggning och byggnader
 2018 2019 Budget 2019
Ingående anskaffningsvärde 13 635 668 14 072 193 14 072 193    
Investeringar 436 525 797 186 755 000    
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 14 072 193 14 869 379 14 827 193    
   
Ingående avskrivningar 3 957 823 4 190 084 4 190 084    
Årets avskrivningar 232 261 247 823 245 000    
Utgående avskrivningar 4 190 084 4 437 907 4 435 084    
   
Utgående restvärde 9 882 109 10 431 472 10 392 109    

Markanläggning
 2018 2019 Budget 2019
Ingående anskaffningsvärde 363 399 703 264 703 264    
Investeringar 339 865 
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 703 264 703 264 703 264    
   
Ingående avskrivningar 61 216 96 379 96 379    
Årets avskrivningar 35 163 35 162 35 000    
Utgående avskrivningar 96 379 131 541 131 379    
   
Utgående restvärde 606 885 571 723 571 885    

Maskiner och inventarier
 2018 2019 Budget 2019
Ingående anskaffningvärde 10 694 711 10 991 935  10 991 935    
Investeringar 297 224 60 000 100 000    
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 10 991 935 11 051 935 11 091 935    
   
Ingående avskrivningar 8 322 378 8 880 478 8 880 478    
Årets avskrivningar 558 100 493 563 565 000    
Utgående avskrivningar 8 880 478 9 374 041 9 445 478    
   
Utgående restvärde 2 111 457 1 677 894 1 646 457
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