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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.

Årsmöte den
26 november

Årets höstårsmöte kommer hållas digitalt tors-
dag 26 november 2020 kl. 19.00 på grund av 
den rådande situationen med Covid-19.
Mer information om hur det digitala årsmötet kommer 
att genomföras kommer i ett separat utskick. 

Vid höstårsmötet skall följande ärenden behandlas 
och protokollföras.

01) Mötets öppnande

02) Fastställande av röstlängd för mötet

03) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

04) Fastställande av föredragningslista

05) Val av ordförande och sekreterare för mötet

06) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 
som jämte ordförande skall justera mötesproto-
kollet.

07) Fastställande av medlemsavgifter, mål- och verk-
samhetsplaner samt budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret.

08) Val av:
 • Klubbens ordförande tillika ordförande i
 • styrelsen för en tid av 1 år
 • Två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
 • Två suppleanter till styrelsen med dem
 • fastställd turordning för en tid av 1 år
 • Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år.
 • (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
 • Tre ledamöter till valberedningen för en tid av
 • 1 år. Årsmötet väljer ordförande samt två
 • ledamöter

09) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner

10) Övriga frågor
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Nu är det dags att summera ett 
år som inte liknar något an-
nat i klubbens historia. Inför 
säsongsstart var vi oroliga hur 
det skulle bli med golfen över-
huvudtaget. Skulle vi få spela 
något alls eller inte? Svaret blev 
att vi inte fick tävla innan juli 
månad men i övrigt blev det 
rekordmycket spel, både med-
lemsspel samt gästspel. Även 
nya medlemmar strömmade till 
och många som pausat golfen 
dammade av klubborna.
Detta har inneburit att klubbens 
ekonomi för tillfället är starkare 
än någonsin med högre med-
lemsintäkter, greenfee och även 
uthyrning av golfbilar. 
Då nu ekonomin tillåter kom-
mer det att innebära en hel del 
förbättringar av banan och även 
inköp av vissa maskiner inför 

nästa år. Dessa investeringar 
finns med i verksamhetsplanen 
längre fram i TeeTime.
Vi tänker inte föreslå någon 
höjning av medlemsavgifterna 
nästa år, dock en liten höjning 
av greenfeen då vi ofta får höra 
att vi är billiga jämfört med an-
dra klubbar. Detta kanske kan 
vara en förklaring till våra öka-
de intäkter. 
En orsak till vår starka ekonomi 
är det fantastiska jobb som vår 
klubbchef och banchef lagt ner 
under året. Inför säsongen var 
man sparsam med anställningar 
av personal vilket har innebur-
it ett hårt tryck på båda dessa 
herrar.
Många ideella timmar har även 
lagts ner av ett flertal personer 
som också gagnat banans skick 
och även klubbens ekonomi. 

Ordförande har ordet

Alla ni som deltagit i dessa ak-
tiviteter känner säkert på er att 
det är just dig jag avser och jag 
nämner inga speciella personer 
så känner sig inte någon bort-
glömd.
Vår bana har under det gångna 
året hållit mycket hög klass och 
jag själv har spelat alla länets 
banor och kan påstå att ingen 
har varit i bättre skick än vår.
Hur nästa säsong blir kan vi 
bara spekulera i, dock kommer 
som jag tidigare nämnt en stor 
satsning att göras på banan. 
Detta trots att vi kanske skall 
arrangera ett uppskjutet SM 
vilket var orsaken till att vi var 
sparsamma med förbättringar 
detta år.
Säsongen är ju inte helt över 
än då det förekommer både 
tävlingsspel  och övrigt spel på 
9-hålsbanan.

Leif Herlufsén 

Valberedningens förslag till 
höstårsmötet 2020
Styrelse: 
Ordförande Leif Herlufsén Omval, 1 år
Ledamot Robert Carlsson Omval, 2 år
Ledamot Bo Lindstedt Omval, 2 år
Ledamot Mona Olofsson Fyllnadsval, 1 år
Ledamot Jan Karlsson Vald 2 år 2019
Suppleant Bengt Holm Omval, 1 år
Suppleant Thomas Sättermann Nyval, 1 år

Revisorer:
Revisor Christine Sundman Omval, 1 år
Revisor Per Söderström Omval, 1 år

Valberedning:
Ordförande Stefan Hallberg Omval, 1 år
 Peter Bröms Omval, 1 år
 Vakant 

För Karlskoga Golfklubbs valberedning 2020-10-16

Stefan Hallberg   Peter Bröms   Mona Olofsson
Ordförande



Verksamhetsplan
Karlskoga Golfklubb 2021

Inledning
Karlskoga Golfklubb skall erbjuda 
medlemmar, gäster och samarbets-
partners en golfanläggning med 
hög kvalité och god tillgänglighet 
i trivsam miljö.
Nybörjare, medelgolfare och elit-
spelare, såväl klubbens medlem-
mar som gäster, ska känna utma-
ning när de spelar hos oss samt få 
bästa tänkbara totalupplevelse vid 
besök på vår golfanläggning.
Alla funktioner på klubben ska 
ha en inriktning som gör att med-
lemmen och gästen alltid sätts i 
centrum.

Medlemsantal
Klubben har i slutet av oktober 
2020 totalt 1 792 medlemmar 
varav 1 483 är aktiva medlemmar.

Nuvarande organisation 
2020-10-31
Styrelse (ordförande, vice ord- 
förande, kassör, 2 ledamöter, 2 
suppleanter samt klubbchef och 
course manager – adjungerade)
Anställda (klubbchef, course 
manager, mekaniker, vaktmästare, 
sex banarbetare säsong, kanslist/
receptionist säsong samt fyra 
receptionister som jobbar helg 
under säsong)
Kommittéer (dam, marknad, 
tävling, trivsel, senior)
Entreprenörer (pro/shop, restau-
rang)

Styrelse
Styrelsen ska sätta upp visioner 
och mål, fatta strategiska och 
andra för klubben viktiga beslut 
inom ramarna för klubbens stadgar 
samt kommunicera med medlem-
marna.

Anställda
Anställd personal ska utföra arbe-
tet enligt fastställda arbetsbeskriv-
ningar.

Arbetsbelastningen på all vår 
personal är hög under sommar-
halvåret. Vi måste vara medvetna 
om detta och fortsätta satsa på en 
del ideell hjälp från medlemmarna 
för att ge vår personal rimliga ar-
betsförhållanden samt genomföra 
förbättringar. Målsättningen är att 
arbetet för personalen på sommar-
halvåret med mycket mertid ska 
kunna växlas ut mot ledighet på 
vintern.

Golfanor
Våra golfbanor skall hålla en bra 
standard och kvalitet. 
För att kvalitén inte ska försämras 
krävs att vi satsar på drift och sköt-
sel. Om banorna ska bibehållas i 
ett bra skick så är det viktigt att de 
sköts enligt de skötsel- och lång-
tidsplaner som finns. Arbetet med 
banförbättrande åtgärder fortsätter 
2021.

Verksamhetsmål
• Fortsätta skogsavverkning på 

18-hålsbanan för fler soltimmar 
på greenerna.

• Lägga igen bakre vänstra bun-
kern på hål 1

• Jämna till markyta vänster sida 
vid green på hål 1

• Ombyggnad och utökning av 
tee 53/49 hål 4

• Dränera framför och på vänster 
sida om green hål 4

• Renovera samt bredda bakre tee 
hål 5 med ca 5 meter

• Dränera väg vid green hål 5
• Bygga ordentlig väg mellan 

green hål 7 och tee hål 8
• Renovera bakre tee hål 8

Miljöplan
Klubbens miljöplan färdigställdes 
och godkändes av årsmötet 2008. 
En revidering av miljöplanen ge-
nomfördes och skickades in till 
Svenska Golfförbundet under 
2011.

Investeringsplan
Det är viktigt att reinvestera i den 
takt som är rimlig med hänsyn till 
klubbens ekonomi och vårt behov.
En del investeringar är så kallade 
”måste investeringar” medan andra 
är för ökad effektivitet. En investe-
ring kan också betyda ökade intäk-
ter till klubben då vi med moderna 
maskiner stör golfspelet mindre. 
Maskininvesteringar baseras på de 
förutsättningar och målsättningar 
som finns med golfbanorna. En 
förutsättning för att vi ska kunna 
sköta banorna på det sätt som be-
slutats är att vi har en bra maskin-
park.
Vid reinvesteringar söker vi maski-
ner som är bra ur arbetsmiljösyn-
punkt och samtidigt är effektiva 
och underlättar skötseln.
Vi har ett löpande investeringsbe-
hov vad gäller maskinparken inkl. 
tillbehör till maskiner. 
De objekt vi redovisar nedan är de 
vi i dag ser som prioriterade men 
prioriteringen kan och kommer att 
ändras om oförutsedda händelser 
inträffar.

Maskininvesteringar 2021
Greenklippare
Toro Greenmaster 3420
623 000 kr
Traktordragen klippare
Trimax Snake S4  
350 000 kr
Grästrimmer, 2 st
30 000 kr.

Övriga investeringar 2021
Enligt Verksamhetsmål ovan
480 000 kr
Renovering omklädningsrum
verkstad     
60 000 kr.
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Framtid
Golfverksamhet
Klubben satsar på en golfverksam-
het som är baserad på ekonomiska 
förutsättningar och klubbens in-
riktning. I första hand innebär det 
att klubben stödjer ungdomsverk-
samhet genom att främja intresse 
för golfen som idrott och för att 
trygga rekrytering av nya medlem-
mar. Klubben har som målsätt-
ning, att i seriesystemet, ha lag för 
damer och herrar.
Individuella bidrag för elitsats-
ningar kan förekomma i begränsad 
omfattning och beslutas av styrel-
sen.

Organisation
Klubben ska fortsätta verka som en 
ideell ekonomisk förening. Frågan 
om eventuellt framtida bolagsform 
eller driftsbolag för golfklubben 
utredes under 2014 och det är i 
dagsläget inte aktuellt att förändra 
driftsformen. Klubben har sedan 
2010 ett helägt aktiebolag där dri-
vingrange, shop/ pro verksamhet 
ingår.
Klubben fortsätter att följa utveck-
lingen i golfsverige och framför allt 
i närområdet.

Ekonomi
Klubben ska styra den ekonomiska 
utvecklingen mot följande mål:
• Resultatet ska vara på en sådan 

nivå att det täcker planenliga 
avskrivningar på våra anlägg-
ningar. 

• Ersättningsinvesteringar för att 
underhålla klubbens anlägg-
ningar ska normalt inte över-
skrida avskrivningarna.

• Investeringar finansieras med 
egna kassamedel genom att den 
löpande verksamheten ger ett 
positivt resultat. 

• Klubben har som mål att sna-
rast ersätta medlemmar som 
begärt utträde med nya med-
lemmar.

Greenfee
Nivån på antalet gäster behålls 
samtidigt som åtgärder vid behov 
vidtas för att tillgodose våra med-
lemmars önskemål om golftider. 
På grund av situationen med 
Covid-19 har antalet greenfee- 
gäster ökat kraftigt under 2020. 
Greenfeeintäkerna har ökat med 
45%, eller 400 000 kr, till och med 
september. Greenfeepriset kommer 
att höjas under 2021 för att frigöra 
fler tider för medlemmar.
Aktuella samarbeten med andra 
golfklubbar hittar ni under Klub-
ben - Samarbeten på klubbens 
webb.
Greenfeen skall justeras när banar-
beten eller väder påverkar kvalitén 
på banan.

Företagsgolf
Företagsgolfen på Karlskoga
Golfklubb ska styras så att den i så 
liten utsträckning som möjligt på-
verkar medlemmars spel. Så kalla- 
de shotgunstarter bör enbart ligga 
på förmiddagar, efter överenskom-
melse mellan kansli och course 
manager. Företagsgolf ska normalt 
inte förekomma under lördag och 
söndag. 

Rondtider
Inför 2021 hoppas vi på att med-
lemmar kan fortsatt bidra med in-
sats som klubbvärdar, främst under 
helger. Under 2020 hade vi inga 
klubbvärdar på grund av Covid-19. 
Vi fortsätter med 10-minuters tids-
intervall. Alternativ som vidtas på 
andra klubbar och SGF ska utvär-
deras och vid behov implemente-
ras hos oss.

Tidbokning
Klubben kommer att fortsätta an-
vändningen av tidbokningsfunk-
tionen i GIT och Min Golf. Syste-
met för bokning medför en bättre 
kontroll på att bollarna under 
högfrekvent tid i största möjliga 
utsträckning är fulla. Under helger 
kommer ideella resurser att kunna 
utnyttjas till golfvärdar. Vi tittar på 
lösningar för att frigöra fler tider 
för medlemmar under framförallt 

helger. Eventuellt kommer vi in-
föra medlemstider som endast är 
bokningsbara för medlemmar med 
kort framförhållning.
Tidbokningsreglerna ses över och 
eventuella justeringar kan komma 
att ske.

Kommittéer
Dam
Damkommitténs främsta uppgift 
är att skapa ett forum för golfklub-
bens damer i alla åldrar, genom att 
ordna tävlingar, träningsdagar, ut-
flykter till andra klubbar m.m.
Syftet är att spela golf, umgås och 
ha trevligt.
Utöka intresset för våra damer att 
resa på olika inbjudningstävlingar 
och även delta i distriktsspel som 
ordnas varje år.

Verksamhetsmål
• Skapa en bättre social gemen-

skap för golfklubbens damer.
• Bättre information till nya 

medlemmar och nybörjare som 
påbörjat nybörjarkurs under 
året.

• Motivera och uppmuntra både 
gamla och nya medlemmar att 
delta i klubbens och distriktets 
tävlingar.

• Bidra med information om på-
gående aktiviteter till hemsida, 
nyhetsbrev och sociala medier.

• Samarbeta och skapa utbyten 
med andra klubbar i närområ-
det.

• Anordna en damtävling, utöver 
damgolfen, under säsongen.

• Förbättra kunskapen om golf-
regler och informera om vikten 
av att registrera handicapronder 
för att spela golf så rättvist som 
möjligt mot sig själv och andra.

Junior/Elit 
Junior/elitverksamheten har som 
uppgift att långsiktigt säkerställa 
att klubbens medlemsbas bibe-
hålls. Klubben skall erbjuda barn 
och ungdomar en meningsfull fri-
tidsaktivitet samt ledarledd träning 
för våra juniorer.
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Verksamhetsmål
• Utöka antalet aktiva juniorer i 

samarbete med ett antal skolor 
i kommunen.

• Utöka antalet vuxna ledare. 
• Att klubben är representerad 

vid samtliga tävlingar på Teen 
Tour.

• Fler ungdomsledare skall utbil-
das.

• Organisera junior/elit/knatte- 
träning.

• Att antalet aktiva flickor uppgår 
till minst 25 % av totala antalet 
aktiva juniorer.

• Representationslag med i första 
hand juniorer, dam/herr i Lag- 
SM.

Marknadskommitté
Kommitténs uppgift är att mark-
nadsföra klubben, så att företag 
väljer Karlskoga Golfklubb för sin 
sponsring och företagsgolf. Un-
der stora delar av säsongen finns 
utrymme för fler greenfeegäster. 
MK kommer att försöka finna nya 
vägar för att marknadsföra klub-
ben, bl.a. genom vår hemsida, men 
även undersöka möjligheten att 
erbjuda marknaden s.k. golfpaket i 
samarbete med lokala hotell.

Verksamhetsmål
• Öka klubbens intäkter.
• Att hitta annonsörer/sponsorer 

till anläggningen och andra 
lämpliga annonsplatser, ersätta 
uppsagda avtal.

Trivselkommittén
Trivselkommittén skall jobba med 
att skapa en större samhörighet 
och en större vi-känsla i klubben 
samt få alla medlemmar att trivas 
på vår anläggning.

Verksamhetsmål
• Ordna med golfvärdar under 

helger för att öka tillgänglig- 
heten

• Anordna aktiviter för nybörjare 
samt övriga nya medlemmar så 
de känner sig välkomna i klub-
ben.

• Anordna temaaktiviteter med 
golf i samarbete med restau-
rangen

• Tillhandahålla faddrar för våra 
nybörjare

• Anordna klubbresor

Seniorkommitté
Seniorverksamheten ska ha som 
syfte att tillgodose behovet det 
stora antalet ”äldre golfare” har av 
spel på klubbens bana och andra 
banor, företrädesvis under måndag 
t.o.m. fredag.
Seniorer, både kvinnliga och man-
liga, ska ges möjlighet att kvalifice-
ra sig till att delta i seriespel, enligt 
gemensamma arrangemang som 
klubbarna i mellansverige har.
Såväl individuell bredd- som elit-
verksamhet ska förekomma och 
aktivt uppmuntras.

Verksamhetsmål
• Organisera tävlingsspel för alla 

seniorer i klubben.
• Arrangera övriga seniortäv- 

lingar
• Uppmuntra seniorerna till del-

tagande i klubbens tävlingar.
• Delta i seriespelet för dam- och 

herrseniorer.
• Samordna och uppmuntra 

individuellt deltagande i täv-
lingar i närliggande distrikt 
samt mellansvenska och 
nationella tävlingar.

• Utveckla utbytet med grann-
klubbarna för att öka besöken 
av greenfeegäster hos oss.

• Arrangera träningsgrupper för 
att förbättra den individuella 
spelkvalitén.

• Förbättra kunskaperna om 
golfens regler.

• Öka seniorernas engagemang i 
föreningsverksamheten.

• Organisera vinterträning för 
seniorer i samarbete med klub-
bens Pro.

• Att locka så många som möjligt 
att delta i seniorverksamheten.

• Att stärka seniorernas hälsa 
genom golfspel, vinterträning 
och andra arrangemang.

• Att motivera seniorerna att fort-
satt aktivt delta i klubbarbetet.

Tävlingskommitté
Tävlingsverksamheten bygger i 
grunden på klubbtävlingar för våra 
medlemmar och gäster.
Vid tävlingar gäller flytande klass-
gränser så det blir lika många del-
tagare i varje klass och samlottning 
där inte sponsor har andra krav.

Verksamhetsmål
• Att utforma årligt tävlingspro-

gram.
• Främja tävlingsverksamheten i 

klubben
• Se till att det finns kompetenta 

tävlingsledare och tävlingsfunk-
tionärer vid klubbtävlingar och 
vid större rikstäckande täv- 
lingar.

• Utarbeta och ansvara för tillfäl-
liga lokala regler och tävlings- 
bestämmelser. 

• Budgetera samt följa upp 
positiva och negativa budget- 
avvikelser.

• Göra erforderliga justeringar av 
spelares handicap, exempel på 
detta kan vara höjning samband 
med skada eller sjukdom, eller 
sänkning när spelares standard 
är bättre än dennes handicap.

• Ta fram fakta och utreda an-
mälda eller misstänkta oegent-
ligheter vad gäller fusk med 
regler eller handicap samt delge 
handicapkommittén dessa fakta 
samt vidta nödvändiga åtgärder.

Handicapkommitté
Handicapkommitténs ansvarar 
för att garantera efterlevnaden av 
golfklubbens skyldigheter när det 
gäller handicapreglerna.
• Karlskoga Golfklubb är anslu-

ten till Svenska Golfförbundet 
och är skyldig att säkerställa att 
exakt handicap för de medlem-
mar som har Karlskoga GK som 
hemmaklubb administreras i 
enlighet med de krav som ställs 
i handicapreglerna.



• Kommittén skall genomföra 
en handicaprevision en gång 
per år.

• Kommittén kan genomföra 
en enskild handicaprevision 
när som helst på begäran av 
spelaren eller av en annan 
spelare.

• Skall informera om vikten av 
att registrera handicapronder 
för att spela golf så rättvist 
som möjligt mot sig själv och 
andra.
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Entreprenörer
Pro
Funktionen Pro förändrades till 
stora delar från och med säsongen 
2010. Vi köper nu in tjänsten av 
Mikael Karlsson, Bumles Golf och 
samarbetet fortsätter under 2021.
Pro har till uppgift att:
• Arrangera praktikdelen vid 

grundutbildning av nybörjare.
• Vara Karlskoga Golfklubbs re-

surs i fråga om golfutbildning
• Bidra med information till hem-

sida, nyhetsbrev och sociala 
medier

• Träna junior/elit
• Erbjuda golflektioner till klubb-

medlemmar och greenfeegäster.

Restaurang
Restaurangen ska vara en naturlig 
samverkande partner i klubbens 
golfarrangemang och träffar. Res-
taurangen ansvarar för hela restau-
rangområdet, vad gäller servering, 
tillstånd m.m.
Föreningen Funkis fortsätter att 
driva restaurangen och kiosken 
under 2021.
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Fullbetalande medlem Med spelrätt Hyrd spelrätt
Senior  5 050 kr  5 450 kr 
Junior 12-24  2 150 kr  –
Hel familj 10 700 kr 11 500 kr

Vardagsmedlem
Senior  3 700 kr  4 000 kr 

Vår/höstmedlem
Senior  2 800 kr  3 000 kr

Distans
Senior  1 950 kr  2 150 kr
Junior 12-24    900 kr  –
Hel familj  4 300 kr  4 700 kr

Greenfeemedlem
Senior inkl. 2 greenfee  1 350 kr  1 350 kr
därefter 100 kr rabatt

Medlem lilla banan
Senior  1 800 kr  2 000 kr
Junior 12-24  1 800 kr  –
Knatte -11      0 kr

Passiv
Senior    500 kr 
Junior    100 kr

Städavgift
Senior 25-75    350 kr 
Junior 12-24    175 kr

Bagskåp
Underskåp    500 kr 
Överskåp    400 kr

Enligt Spelrättsbestämmelser för 
innehavare av spelrättbevis har 
klubben rätt att hyra ut spelrätter 
för de innehavare av spelrätt som 

Årsavgifter 2021
har passivt medlemskap. 
För att underlätta för eventuella 
nya medlemmar som inte vill bin-
da upp sig en längre tid i klubben 

Du vet väl att du kan dela upp 
betalningen av årsavgiften via 
Autogiro över 12 månader?
I stället för att betala hela beloppet 
i slutet av januari dras pengarna 
från ditt konto fördelat över 12 

Autogiro
månader. Som fullbetalande 
medlem blir det då endast 450 kr 
i månaden inklusive städavgift. 
Inga extra avgifter tillkommer. 
Det enda du behöver göra är att 
lämna ditt medgivande via din 

kommer de erbjudas möjlighet att 
vara medlem enligt ovan mot en 
något högre årsavgift.

internetbank, resten fixar vi! 
Mer information om hur det 
fungerar tillsammans med instruk-
tioner hittar ni på karlskogagk.se 
under Klubben – Autogiro.
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Resultaträkning

 Budget Budgetförslag
 2020 2021
Intäkter  
Årsavgifter stora banan 4 731 850 4 800 000
Årsavgifter lilla banan 240 000 240 000
Greenfee stora banan 720 000 850 000
Greenfee lilla banan 130 000 170 000
Sponsring 620 000 550 000
Fastigheter 265 000 281 000
Banan 320 000 320 000
Uthyrning golfbilar 120 000 180 000
Idrott 485 000 405 000
Kommunbidrag 20 000 20 000
Uthyrning av personal 100 000 100 000
Utbildning grönt kort 120 000 120 000
Övriga intäkter 87 500 86 000
Summa intäkter 7 959 350 8 122 000

Kostnader
Personalkostnader banan 2 109 205 2 356 772
Banan 1 463 500 1 435 500
Fastigheter 606 500 600 000
Idrott 595 000 545 000
SGF 240 000 240 000
GIT 95 000 95 000
Personalkostnader kansli/reception 1 023 348 1 046 655
Administration 322 500 339 000
Hyra golfbilar 100 000 110 000
Försäkringar 75 000 85 000
Annonser, reklam 50 000 50 000
IT 25 000 80 000
Utbildning 73 000 73 000
Övrigt 167 000 155 000
Summa kostnader 6 945 053 7 210 927

Resultat före avskrivningar 1 014 297 911 073
Avskrivningar 900 000 860 000

Resultat efter avskrivningar 114 297 51 073
Ränteintäkter 47 600 40 600
Räntekostnader – 99 304 – 79 411

Årets resultat 62 593 12 262


