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Välkommen till
vårårsmöte 
den 26 mars

Välkommen till Stallet Bofors torsdag 
26 mars 2015 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 mötesproto-
kollet.

06) a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsområdet.

 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och ba-
lansräkning) 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



Som nyvald ordförande i Karlskoga 
Golfklubb tänkte jag berätta och 
presentera mig själv men först vill 
jag rikta ett stort tack till avgående 
ordförande Lennarth Pettersson för 
hans stora engagemang och arbete 
för Karlskoga Golfklubb. Lennarth 
kommer inte att släppa taget helt 
utan ska fortfarande vara samman-
hållande i bland annat Masterplan-
gruppen.
Undertecknad heter Ulf Hane och 
är lyckligt gift med Unni, vi har 
vuxna barn och barnbarn. Mitt 
yrke är militär och min nuvaran-
de tjänst är att vara ansvarig för 
Villingsbergs skjutfält. Unni och 
jag bor på Hotellgatan i Karlskoga 
men på somrarna tillbringar vi 
stor del av vår semester i vårt som-
marhus i Grebbestad tillsammans 
med en del andra golfvänner från 
Karlskoga.
Min ödmjukhet inför detta heder-
värda uppdrag är att försöka att 
förvalta det som redan är beslutat 
men också att skapa framtida vi-
sioner för Karlskoga Golfklubbs 
bästa. Det jag med säkerhet vet är 
att jag omges av ett antal duktiga 
medarbetare som gör ett oerhört 
bra arbete. För min egen del före-
språkar jag en ledarstil som inne-
bär att ansvar och befogenheter 
delegeras så att medarbetarnas 
kompetens tas tillvara på ett opti-
malt sätt. Denna ledarfilosofi vill 
jag även ska gälla för mig som ord-
förande i vår golfklubb. 
Under min korta tid som ordföran-
de har det med redan tagna beslut 
renoverats i klubbhusets kansli 
och shop. I stora drag så har vi 
bytt plats på kansliet och shopen, 
detta skall få till följd ett varmare 
välkomnande för besökare och 
bättre arbetsro för kanslipersonal. 
Vi har också börjat bygga om re-
sturangens terrass så att vi därifrån 
kan se vad våra golfkamrater gör 
på övningsgreen, 1: tee och 18:e 
green.

Andra saker som skall genomföras 
under 2015 och framåt finns att 
läsa på vår hemsida (Masterpla-
nen). Glöm inte att det är ett rör-
ligt dokument som kan komma att 
omplaneras över tid beroende på 
yttre faktorer såsom akuta åtgär-
der, ekonomi med mera.
Det som inte får förglömmas är 
att vi ska tacka alla som hjälper 
till med i stort sett allt som klub-
ben har behov av på frivillig basis 
på ett utomordentligt sätt (ingen 
nämnd ingen glömd).
Jag hoppas att ni med mig ser fram 
emot ett underbart golfår och att vi 
tillsammans skall driva Karlskoga 
Golfklubb framåt så vi och våra 
gäster kan få en trevlig golfupple-
velse varje gång vi besöker klub-
ben.

Ulf Hane

Ordförande har ordet
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Ansvarsområden inom 
styrelsen för Karlskoga GK
Ulf Hane (ordförande)
Kansli
Personal
Valberedningen
Sammankallande
Press

Jan Karlsson (vice ordförande)
Banorna
Tävlingskommittéen
Resturangen
Junior- och elitkommittéen
Press

Liselott Abrahamsson
Dam- och seniorkommittéerna
Utbildning
Press

Camilla Pedersén
Fastighet
Trivselkommittéen
Marknadsföring
Press

Robert Carlsson
Ekonomi
Press



Protokoll fört vid Karlskoga Golf-
klubbs årsmöte torsdagen den 20 
november 2014 i Stallet.

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

2. Fastställande av röstlängd för 
mötet.
Denna fastställdes till 62 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 sekrete-
rare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes 
Anders Eriksson och som sekretera-
re Leif Herlufsén.

6. Val av två protokollsjustera-
re, tillika rösträknare som jämte 
ordförande skall justera mötes-
protokollet.
Till detta valdes Lasse och Jonny 
Eriksson

7. Fastställande av medlemsav-
gifter, mål- och verksamhetspla-
ner samt budget för det komman-
de verksamhets- och räkenskaps-
året, enl. TeeTime Nr 2, 2014.
Föreslagna avgifter, verksamhets-
plan och budget godkändes.

Verksamhetsplan
Lars Fredriksson hälsade från ba-
nan att den mår bra trots rådande 
omständigheter med vädret som är 
det sämsta tänkbara med tanke på 
kommande övervintring.
Lars berättade att masterplang-
ruppen jobbar vidare och priorite-
rar medlemmarnas önskemål om 
förändringar och förbättringar.
Följande skall göras inför och 
under nästa år: Stoppa vattenflö-

det på gångvägen vid ettans tee. 
Renovera högra bunker vid ettans 
green. Eken till vänster om tvåans 
green skall bort. Diket mellan hål 
6 och hål 17 skall rensas så dräne-
ringarna får möjlighet att fungera. 
Massorna skall läggas i dungen 
mellan sexans green och sjuans 
tee. Vänstra bunkern på nian 
skall bort och även gamla ”gräs-
bunkern” skall bort. Kvalitén på 
bunkrar skall successivt förbättras 
liksom dräneringar, plantering och 
gallringar. Många av dessa åtgär-
der är väderberoende och lite tjäle 
under vintern är önskvärd.
Under denna punkt begärde Jane 
Elgh ordet och tyckte att banan 
inte varit bättre under de senaste 
25 åren och föreslog att Lars skull 
ha en applåd för detta.
Ekonomi
Robert jämförde årets resultat till 
och med oktober med fjolårets och 
konstaterade att det ser något säm-
re ut i år vilket följer budget, vilket 
innebär att vi kommer att generera 
en mindre vinst i år.
Det visades cirkeldiagram på för-
delning av kostnader och intäkter 
och här konstaterade Anders styr-
kan av att ha så stor del av intäk-
terna på medlemsintäkter.
Budget för 2015 gicks igenom och 
bör generera ett plusresultat på 
cirka 200 tkr.
Robert berättade att rangebolaget 
sålt ”bollar” för 370tkr och att 
bolaget omsätter cirka 1,1mkr.
8. Val.
Valberedningen genom Kjell Björk-
lund redogjorde för sitt förslag och 
mötet beslutade enligt nedan.
Val av styrelsefunktionärer:
Ordförande
Ulf Hane, nyval 1 år
Ledamot
Robert Carlsson, omval 2 år 2014
Ledamot
Camilla Petersen, nyval 2 år 2014

Årsmöte
Ledamot
Jan Karlsson, omval 2 år 2013
Ledamot
Liselott Abrahamsson, nyval 2 år 
2013
Styrelsesuppleant
Per Söderström, omval 1 år
Styrelsesuppleant
Leif Herlufsén, omval 1 år

Val av revisorer:
Revisor
Yvonne Bergman, nyval 1 år
Revisor
Christine Sundman, nyval 1 år
Revisor suppleant
Ev. Fyllnadsval vid vårårsmötet 
2015.

Valberedning:
Föreslogs omval av följande.
Ordförande
Kjell Björklund, omval 1 år
Ledamot
Stefan Hallberg, 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.
Lennart Febring rapporterade från 
hösten golfting och visade vilka 
olika aktiviteter som finns att delta 
i. Håll utkik på klubbens hemsida 
och även distriktets olgf.nu.
Lennarth Pettersson uppmana-
de från marknadskommittén att 
det finns attraktiva och billiga 
reklamplatser att köpa på parke-
ringen.
Anders Eriksson informerade 
om den tjejsatsning som pågår i 
distriktet.
Anders berättade också om 50-50 
projektet som drivs av SGF och 
där målet är att öka antalet kvinn-
liga golfare från 28,8% i dag till 
30 %. Karlskoga har i dag 25,4 % 
kvinnliga golfare. Här söker SGF 
10 pilotklubbar för detta projekt 
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KgaGK:s årsredovisning 2014
Verksamhetsåret 2014
Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten under 2014 uppgick 
till 99 729 kronor. Resultatet blev 
125 770 kronor sämre än vad som 
budgeterats vilket främst beror på 
ökade avskrivningar jämfört med 
budget.
Intäkterna uppgick till 7 030 790 
kronor vilket var 300 180 mer än 
budgeterat. Ökningen beror främst 
på den positiva utvecklingen med 
en omfattande tävlingsverksamhet 
och utbildning av ett stort antal 
nya golfare i klubben.  Kostnader-
na var 296 740 högre än de bud-
geterade där den ökade verksam-
heten medfört ökade driftskostna-
der. Utfallet av avskrivningar och 
räntenetto blev 129 210 kronor 
högre än beräknat.
Klubbens spelrättskapital uppgick 
vid årets slut till 10 085 022 kro-

nor. Efter genomförd konvertering 
och skapandet av nya spelrättsbe-
vis har klubben fått nya medlem-
mar som överstiger de utträden 
som uppkom vid konverteringsbe-
slutet 2009. 
Amortering på klubbens banklån 
har gjorts med 152 400 kronor och 
lånen uppgick vid årets slut till 3 
071 300 kronor. 
Årets investeringar uppgick till 
863 934 kronor och avsåg framfö-
rallt asfaltering av parkeringen och 
maskiner för underhåll av banan.
Klubbens kassa vid årets slut upp-
gick till 92 664 kronor vilket var 
en försämring med 245 048 kronor 
från årets början.
Styrelsen föreslår att årets vinst, 
kronor 99 729 balanseras i ny räk-
ning. Det egna kapitalet uppgår 
efter årets vinst till 10 783 983 
kronor.

och vi uppmanades att söka detta.
Lennarth avtackades för sina 14 år 
som ordförande och han tackade 
för det förtroende han haft, och 
hälsade Ulf och Camilla välkomna 

Karlskoga 2015-02-09
Ulf Hane, ordförande

Jan Karlsson
Robert Carlsson 

Liselott Abrahamsson
Camilla Petersen

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 förhin-
der blir måndag till fredag 13 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.
täda runt green.
Städa runt tee.
Städa i bunkrar.
Rengöra avståndsmarkeringar.
Rikta upp hindermarkeringar.
Allmän uppsnyggning på hålet.

Löv samlas i plastsäckar för bortt-
ransport och kompostering.
Ris och grenar forslas in i skogen 
och sprids ut. Det bryts ned och 
blir näring till skogen.
Ta gärna med egna krattor och 
räfsor då klubben har ett begränsat 
antal.
Arbetsuppgifter, deltagarlistor, 
sopsäckar mm har respektive ar-
betsledare.
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Årsmöte
till ett spännande styrelsearbete i 
klubben.
Ulf tackade för förtroendet han 
fått och ”hotade” med att han är 
duktig på att delegera.

Anders förklarade mötet avslutat.

Karlskoga 2014-11-20

Vid protokollet
Leif Herlufsén



Banan
Banan öppnade för spel på som-
margreener den 4 april. Aldrig 
tidigare har banans kondition varit 
så bra vid öppnandet. Greenerna 
hade klarat vintern utan skador 
och de flesta fairways var fina. En 
mild och kort vinter med lite snö 
skapade dessa förutsättningar. Ing-
en is bildades på greenerna.
Städdagen genomfördes den 26 
april.
Skötseln har följt den uppgjorda 
skötselplanen. 
Två nya tee (12 och 15) har färdig-
ställts och satts i spel under som-
maren. Bunker på hål 8 har reno-
verats och området runt bunker 
och vid green har dränerats. Björ-
kar har tagits bort på hål 17 och 18 
för att skapa bättre spelmöjligheter 
mot green. Bunkrar på par-3 banan 
har renoverats.
En masterplan för banan har ar-
betats fram. Det är ett arbetsdo-
kument till hjälp för styrelse och 
personal om banans framtida för-
bättring och utveckling.
Maskininvesteringar har varit en 
bättre beg. greenklippare, bun-
kerkratta och en batteridriven ar-
betstruck.
Vi har god hjälp av medlemmar 
som eldar ris, trimmar gräs rensar 
sly mm. Tack för Er hjälp, den är 
värdefull.

Lars Fredriksson

Junior-Elit
Under 2014 förändrades elitlags-
verksamheten om och integrerades 
mer med juniorverksamheten. 
Årets målsättning för elitlaget var 
individuell utveckling och att age-
ra som mentorer för våra juniorer.
Seriespelet 2014 spelades på Lin-
desbergs GK med två dagars in-
tensivt spel med bland annat en 
HIO gjord av Sebastian Vehkamäki 
som var den av våra juniorer som 
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Verksamhetsberättelser 2014
Trivselkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Karin Stenström, Kristina Ny-
gren, Sören Jansson, Kjell Ivarsson, 
Gunder Ericson och Leif Her-
lufsén. 

Resor
Det har även i år ordnats både vår 
och höstresa, med många deltaga-
re.

Klubbvärdar
Kommittén har under Gunders 
försorg värvat klubbvärdar, som 
tjänstgjort på tävlingsfria helgda-
gar. 

Faddrar/medhjälpare
Kommittén har bistått ”Bumle”-
med nämnd personal vid vissa spe-
cifika träningar.

Tävling
Vid en Easton-Golf tävlingen lot-
tades priser ut vilket var mycket 
uppskattat
Som avslutning på säsongen ord-
nade kommittén med en uppskat-
tad luciagolf.

Trivselkommittén

efter förra årets debut i seriespelet 
kom att ta en plats även i år. Det 
blev till slut en fjärdeplats efter en 
jämn kamp mot både Bryngfjor-
dens GK och Sommaro Golf, dock 
var Lindesberg GK ett allt för svårt 
motstånd och med fläckfritt spel 
sista dagen.
Efter avslutat seriespel kunde klara 
individuella framsteg noteras på 
samtliga spelare och även bland 
de juniorer som var med som cad-
dies. Spelare var Jesper Edström, 
Peder Johansson, Mattias Ohlsson, 
Sebastian Vehkamäki och som cad-
dies hade vi med representanter 
från junioreliten, Oskar Jonsson, 
Daniel Josefsson, Edvin Swan Och 
David Öhrn. 
Karlskoga Open, som ingår i Se-
eMore Tour, genomfördes i början 
av augusti med 15 hemmaspelare 
av 72 startande, där Mattias Olsson 
och Peder Johansson som bästa 
spelare från Karlskoga slutade på 
en delad 7:e plats.
Avslutningsvis har både juniorelit 
och herr elit gjort stora individuel-
la framgångar under året.

Nicklas Sterner



Damer
Verksamhetsberättelser 2014
Kommittén har under året bestått 
av Liselott Abrahamsson (ordfö-
rande), Karin Stenström (sekrete-
rare), Ulla-Britt Lidner (kassör), 
Anette Halvarsson (Ladies Trop-
hy), Ann Eriksson, Gunvor Ek 
Carlsson, Turid Gunnarsson, Anni-
ka Tylleskär.
Som vanligt så startade säsongen 
med en upptaktsträff med ca 50 
deltagare som tillsammans njöt av 
god mat tillagad av krögaren på 
Golfrestaurangen. Dessutom fick 
man ta del av både träningsråd och  
nyheter inom golfutrustning. Som 
vanligt var det även en uppskattad 
mannekänguppvisning med kläder 
från Golfstore och Yvonne från 
Bumles golf berättade om kläderna.
Damerna startade sedan sin säsong 
med torsdagstävlingar i maj och 
avslutade officiellt golfsäsongen i 
slutet av september. 2014 har varit 
en säsong med många aktiviteter 
och ett fantastiskt väder.
Årets resa ”Ut i det blå” gick till 
Töreboda GK, 19 damer tillbringa-
de en trevlig golfdag vid en mycket 
trevlig golfanläggning och kanon-
fin bana. Höstresans slutmål blev 
Hammarö GK där 19 damer deltog 
och som avslutades med prisutdel-
ning. 
I samband med golfveckan annord-
nade damkommittén ett tränings-

tillfälle  där 10 st damer under 4 
timmar övade grunder, chippning, 
puttning i olika övningar och täv-
lingsmoment. Träningen leddes av 
Bumle.
Golfklubbens damer har deltagit i 
Ladies Trophy, en damtävling som 
gått över hela distriktet med tio 
deltagande lag. Karlskoga slutade 
på en sjundeplats. Dam-sexan är 
också en tävling över hela säsong-
en med deltagare från distriktet 
och där Karlskoga detta året tyvärr 
inte gick vidare till finaltävlingen 
som spelades på Karlskoga GK.
Lokalt har det varit damtävlingar 
på torsdagar hela sommaren förut-
om under semesteruppehållet. Det 
har funnits möjlighet att antingen 
tävla över 18 eller 9 hål. Det här 
är en tävling som är öppen för alla 
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Verksamhetsberättelser 2014

damer/kvinnor/flickor i Karlskoga 
golfklubb. I årets upplaga har det 
dessutom ingått en extra Ecclec-
tictävling som vid en rafflande 
slutuppgörelse vanns av Turid 
Gunnarsson.
I samband med torsdagtävlingar-
na har vi vid något tillfälle ordnat 
med extra trivselaktiviteter, såson 
grillkväll och passat på att spela 
lite ”annorlunda golf”. På avslut-
ningskvällen annordnades det da-
mernas Putt Masters, då man bara 
använde sig av putter och greenen. 
Kvällen avslutades med värmande 
soppa och prisutdelning till de 
främsta i respektive klass som del-
tagit under säsongens damgolf.

Resultat Torsdagsgolfen

18 hål
1 Turid Gunnarsson

9 hål
1 Mona Olofsson
1 Liselott Abrahamsson
3 Kristina Nygren

Eclectic vann Turid Gunnarsson, 
tvåa blev Liselott Abrahamsson.
I Ladies Trophy kom Karlskoga 
på 7:e plats. Vann gjorde Nora GK.
Damsexan vanns av Lannalodge 
och Karlskoga räckte tyvärr inte 
till för att ta en plats i finaltävling-
en detta år.

Damkommittén
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Verksamhetsberättelser 2014
Seniorkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Kerstin Hjersing, Mats-Olov 
Engström, Gunder Ericson och 
Leif Herlufsén. Man har även i år 
haft många möjligheter att tävla. 
Vår egen Måndagsgolf, Antikrun-
dan i Degerfors, Oktobertouren, 
alla T-Utbytestävlingar, samt 
klubbtävlingar på hemmaplan 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 och Vete-
ransserier för H 65 och H 75..

Tävlingar

KM
Följande mästare har korats under 
säsongen.
H 55 Jan Karlsson 
H 65 Alvar Andersson

Måndagsgolfen
Här segrade Leif Herlufsén i 
A-Klassen. Bengt Gruvberger 
och Mats Nilsson delade segern i 
B-Klassen.

Oktobertouren
Sten Hammarberg blev tvåa i 
D-Klassen, Olle Wistling trea i 

A-Klassen, Per-Anders Fors fyra i 
B-Klassen samt Håkan Strömgren 
nia i samma klass.

Distriktsserien
Här belade Karlskogalaget en fem-
teplats av elva deltagande lag.

Scratchserien
Vårt lag kom på en hedrande tred-
jeplats. 

Dam-6 an
Här kom våra damer på en andra-
plats i poolspelet.

Oldboyslaget
Här blev det en andra-
plats i nordvästra 
serien. Tyvärr gick 
bara segrarna vidare 
till slutspel.

Veteranserien H65
I denna serie blev det 
mycket varierande 
resultat.
Lag 1 ramlade ur 
Div. 2 och spelar nästa 
år i Div. 3.
Lag 2 vann sin serie 
och spelar nästa år i 
Div. 1. Bra gjort!

Veteranserien H 75
Lag 1 kom nia i sin 
serie.
Lag 2 kom femma i sin 
serie.

Övriga aktiviteter
Ett välbesökt upptaktsmöte har 
hållits där man fick information 
från kommittén, pro, greenkeper 
och lagledare.
Höstresan gick i år till Hammarö 
och det var förmodligen den reg-
nigaste dag denna höst. Nio av 43 
deltagare bröt. Heder till de som 
fullföljde.
Höstfesten blev tyvärr inställd på 
grund av för få anmälda.

Seniorkommittén

Tävlingsåret 2014
Herrgolfen
829 startande i årets herrgolf.
30 deltagare har löst in sig i den 
frivilliga OOM.
Lennart Gustavsson segrade i 
A-Klassen.
Ove Persson i B-Klassen.
Bo Lindstedt i C-Klassen.

KM
Totalt 50 startande i årets singel-
klubbmästerskap, med följande 
resultat.

Dam: Anna Jonsson
Herr: Peder Johansson
H 21: Erik Magnusson
H 45: Per Söderström
H 55: Jan Karlsson
H 65: Alvar Andersson
Foursome: Gabriel Ek/Jesper 
Edström
Match: Jesper Edström

Klubbtävlingar
Ett antal klubbtävlingar har ge-
nomförts på ungefär liknande sätt 

som tidigare år, och enligt svaren 
på medlemsenkäten är merparten 
av medlemmarna nöjda men nuva-
rande upplägg.
Målsättningen att nå tusen delta-
gare på semestergolfen missades 
även i år men vi var nära (987 star-
tande).
Under året har vi även arrangerat 
Distriktsseriefinal, Scratchseriefi-
nal, Dam-6.ans slutspel samt del-
tävling i SeeMore Tour.
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Tidbokning 2015
Bokningsbara tider gäller mellan 
kl 06.00-20.00, därutöver bollrän-
na, som sitter vid 1:a tee.
6 starttider, varav max 4 helgdag 
(inkl. lördag och söndag), kan bo-
kas samtidigt, dock max 1 startid 
per dag.
Samtliga spelare i bollen skall 
identifieras med golf-id vid bok-
ning. Se till att ha ditt medlem-
skort tillgängligt!

Förbokningsbara tider
Under 2015 kommer vi att titta 
extra på bokningar under lörda-
gar/söndagar och helgdagar.
Tyvärr förkommer det ofta att 
det inte är rätt personer boka-
de i bollen 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 under dessa dagar 
kommer missbruk av boknings-
systemet att rapporteras. 

Vid 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 
köbildning under ronden.
Tidsbokning sker via golf.se, 
mgmobil.golf.se som är mobil-
anpassad eller vid terminalen i 
golfklubben. 
Vid behov ringer du receptionen 
på telefon 0586-72 86 90.

Att tänka på:
•	 Samtliga	spelare	i	bollen	skall	

identifieras med golf-id vid 
bokning. Se till att ha ditt 
medlemskort tillgängligt!

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

•	 Vid	upprepade	ej	avanmälda 
tider, kan inskränkningar i 

Seniorernas upptaktsträff
Onsdag 15 april kl. 15.00

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

Damernas upptaktsträff
Onsdag 15 april kl. 18.00

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

denna persons rätt att boka tid 
införas. Detta gäller inte om 
man i god tid meddelat för- 
hinder.

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

På förekommen anledning kan 
reglerna ändras.



RESULTATRÄKNING 2014

Intäkter 2013 2014 Budget 2014

Årsavgifter 3 966 265      4 088 207 4 204 610    
Greenfee 749 940      811 719 675 000    
Sponsring 588 204      562 275 600 000    
Företagsgolf 9 000  10 000    
Fastigheter 271 208      285 888 250 000    
Banan 277 050      283 949 280 000    
Idrott 511 367      491 234 424 500    
Kommunbidrag 60 000      40 000 30 000    
Utbildning 90 800      178 200 90 000    
Uthyrning av personal 141 955      134 843 100 000    
Övriga intäkter 76 398      154 475 66 500    
Summa intäkter 6 742 187 7 030 790 6 730 610    

Kostnader

Personalkostnader banan 1 819 680      1 970 460 2 009 223    
Banan 766 470      888 229 888 000    
Fastigheter 499 085      592 627 502 000    
Idrott 576 706      562 297 508 700    
SGF 202 475      211 140 210 000    
SGF - GIT 66 150      66 738 70 000    
Personalkostnader kansli 791 989      1 017 953 884 807    
Administration 276 367      242 168 245 500    
Försäkringar 57 462      57 215 60 000    
Annonser, reklam 51 045      51 295 50 000    
IT 48 663      54 796 52 000    
Utbildning 42 675      76 215 40 000    
Övrigt 166 233      185 837 160 000    
Summa kostnader 5 365 000 5 976 970 5 680 230

Resultat före avskrivningar 1 377 187 1 053 820 1 050 380    
Avskrivningar 785 592 833 329 720 000

Resultat efter avskrivningar 591 595 220 491 330 380    
Ränteintäkter 48 862 43 559 63 850    
Räntekostnader – 179 595 – 164 321 – 168 731

Årets resultat 460 862 99 729 225 499   
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BALANSRÄKNING 2014

TILLGÅNGAR 2013 2014 Budget 2014

Anläggningstillgångar
Mark 1 089 583      1 089 583 1 089 583    
Markanläggning  236 312 250 000    
Stora banan 5 823 000      5 904 805 5 893 000    
Lilla banan 3 279 591      3 279 591 3 279 591    
Byggnader 4 401 712      4 401 712 4 401 712    
Ack avskrivningar bana, byggnader – 3 049 605     – 3 276 040 – 3 269 605    
Maskiner, inventarier 8 213 338      8 746 717 8 761 338    
Ack avskrivningar maskiner, inventarier – 6 078 115     – 6 672 571 – 6 578 115    
Summa 13 679 504 13 710 109 13 827 504

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 337 712 92 664 263 000    
Medlemsfordringar 3 980 907 4 144 609 4 000 000    
Övriga kortfristiga fordringar 925 580 823 460 800 000    
Summa omsättningstillgångar 5 244 199 5 060 733 5 063 000

Summa Tillgångar 19 773 703 19 620 842 19 740 504 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Spelrätter 10 085 022      10 085 022 10 085 022    
Balanserade förluster 138 370      599 232      599 232    
Årets resultat 460 862      99 729      225 499    
Summa Eget kapital 10 684 254 10 783 983 10 909 753

Långfristiga banklån 3 223 700 3 071 300 3 071 300

Kortfristiga skulder
Utnyttjad kredit Swedbank
Leverantörsskulder 186 297      94 227      200 000    
Semesterlöneskuld 280 908      250 087      275 000    
Förutbetalda intäkter 5 096 498      5 171 569     5 000 000    
Övriga kortfristiga skulder 302 046      249 676      284 451    
Summa kortfristiga skulder 5 865 749 5 765 559 5 759 451

Summa eget kapital och skulder 19 773 703 19 620 842 19 740 504   

11

Bokslut 2014



AVSKRIVNING PÅ ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR

Bananläggning och byggnader
 2013 2014 Budget 2014
Ingående anskaffningsvärde 13 102 635      13 504 303      13 504 303    
Investeringar 401 668      81 805      70 000    
Försäljningar
Bokfört värde före avskrivningar 13 504 303 13 586 108 13 574 303

Ingående avskrivningar 2 824 533      3 049 605      3 049 605    
Årets avskrivningar 225 072      226 435      220 000    
Utgående avskrivningar 3 049 605      3 276 040      3 269 605

Utgående restvärde 10 454 698      10 310 068      10 304 698

Markanläggning
 2013 2014 Budget 2014
Ingående anskaffningvärde
Investeringar  248 750      250 000    
Försäljningar
Bokfört värde före avskrivningar  248 750 250 000

Ingående avskrivningar    
Årets avskrivningar  12 438    
Utgående avskrivningar  12 438     
   
Utgående restvärde  236 312 250 000   

Maskiner och inventarier
 2013 2014 Budget 2014
Ingående anskaffningvärde 7 698 802      8 213 338      8 213 338    
Investeringar 514 536      533 379      548 000    
Försäljningar
Bokfört värde före avskrivningar 8 213 338      8 746 717      8 761 338

Ingående avskrivningar 5 517 595      6 078 115      6 078 115    
Årets avskrivningar 560 520      594 456      500 000    
Utgående avskrivningar 6 078 115      6 672 571      6 578 115    
   
Utgående restvärde 2 135 223      2 074 146      2 183 223
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