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VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD GK 2018
Jag brukar hävda att vi lever i en föränderlig värld och att vädrets makter
aldrig slutar att överraska och förvåna.
Så även denna vinter. Förhoppningsvis tar vintern ett abrupt slut med en
riktig vår som övergår i en underbar
sommar.
Hur blir det med vår bana i år? Vi
har gjort alla förberedelser vi kan inför
vintern och nu är det upp till vädergudarna och en gynnsam vår och
naturligtvis ett hårt och engagerat
arbete av vår banpersonal.
Om du inte redan har upptäckt det,
har ett och annat träd försvunnit och
några nya utslagsplatser tillkommit.
Den som slår lite snett på gul 1 har förmodligen hittat ett nytt pumphus.
Det skall bli intressant att se hur det
nya Friskvårdsbidraget bidrar till ett
ökat intresse för golf. Om inte kommer
säkert Tiger Woods återinträde i golfen att elda på golfintresset.
För egen del kommer jag att byta till
nya klubbor på Robbans uppmaning
och förväntar mig en nytändning. Har
även nyttjat vår inomhuslokal för att
trimma in en del.Tack alla Ni som har
bidragit till att bemanna och driva detta ”vattenhål för törstiga golfare”.
Även Karlstad GK förändras och
förhoppningsvis blir Ni överraskade
när ni kommer till anläggningen. Det
första som du möter när du kör fram
emot klubben är hur allt öppnar sig
och ger en känsla av frihet och rymd
efter att skogen tar slut. Känns nästan
lite religiöst.
En stor husbilsparkering till höger
och en inbjudande range med rejäla
träningsytor till vänster. Och rakt fram
ett nybyggt hus för våra banarbetare
med ordentliga personalutrymmen
och riktiga verkstadsplatser för service
och underhåll av våra maskiner. Det
har vi väntat på i 60 år. Dessutom toaletter i närheten av vår range.

Vita fasader på klubbhus, kansli/shop
och den nya byggnaden ger ett fräscht
och rent intryck och förstärker den positiva känslan för Karlstad GK, kanske
smittar det av på spelet?
Receptionen och vårt kansli är ”bekvinnat” med pigga och glada människor som vanligt och kommer att ta
hand om er och se till att ni får en bra
upplevelse på Karlstad GK.
Glöm inte av att uppdatera golfsvingen med hjälp av våra grymt kompetenta och genomtrevliga tränare.
Väl värt och en garanti för att upplevelsen på banan blir bra. Om inte så
vet ni alla fall vad som är felet.
På Karlstad GK är bemötande och
trivsel en viktig del i klubbens själ och
det är något som var och en av oss
bidrar till. Klubben är en unik mötesplats för oss alla medlemmar, anställda, gäster och samarbetspartners med
golf som gemensamt intresse. Jag föreslår att var och en gör en ”lista” över
aktiviteter som ni tycker om att göra
på Karlstad GK och det vore trevligt
om ni hugger tag i mig och delger mig
detta. Hur många unika saker finns
det bland 2 400 medlemmar? Självklart
är restaurangen en viktig del för trivseln på Karlstad GK och ett viktigt
ställe att mötas på. Jag är säker på att
våra krögare har funderat på hur det
är möjligt att förbättra upp- levelsen
vid ett besök och kommer säkert med
en och annan överraskning. Shopen
har fyllt på i hyllorna med trivselhöjande saker att förgylla golfupplevelsen med och är redo att hjälpa oss. Var
rädda om varandra och vår bana,
glöm inte att vi fortfarande är den
”Leende golfklubben” och självklart
hälsar på varandra. Då tror jag att vi
får en ”Fantastisk sommar på Karlstad
Golfklubb” kanske den bästa någonsin.
Håkan Wahlén, Ordförande
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NYA PERSONAL- OCH
VERKSTADSLOKALEN SNART KLAR

När de här raderna skrivs har arbetet med de nya lokalerna kommit
mycket långt, och inte så mycket
jobb återstår.
Det blir en helt ny vy som möter
besökarna till Karlstad GK när de
kommer fram ur skogspartiet och
hela klubbområdet öppnar upp sig.
Samtidigt som nya lokalen byggs,
har kanslilokalen och shopen försetts med ny vit liggande panel.
Intrycket blir nu enhetligt och snyggt
för de olika fastigheterna.
De nya personal- och verkstadslokalerna innehåller allt som klubbens medarbetare behöver för att
ha en modern arbetsplats. Lokalen
innehåller kök, omklädningsrum,

kontor, groventré, tvättstuga, tre
garage för olika maskiner, förråd
med mera. På sikt planeras också
för att övervåningen ska bli
träningshall där alla spelare ska
kunna underhålla sving och bollträff under vintern.
Besökare till klubben kommer
främst att uppmärksamma två stora
nyheter i den nya lokalen. Dels blir
det golfbilsgarage med plats för 12
bilar. Det blir en maffig syn när
dörrarna är öppna och de snygga
bilarna exponeras.
Dessutom blir det helt nya toaletter på kortsidan av byggnaden, vänd
mot rangen. En efterfrågad och
efterlängtad nyhet för alla som
tränar på rangen.
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SVENSK GOLF BESÖKTE KARLSTAD GK

Tidningen Svensk Golf besökte
Karlstad GK under förra säsongen
för att testa banan och lära känna
klubben. Besöket resulterade i ett
reportage där man bland annat
lyfter fram banans höjdarhål, variationen och de snabba greenerna lite
extra.

Skribenten spelade röd-blå bana och
kunde relativt direkt konstatera att
vi på Karlstad Golfklubb förmodligen har Sveriges fräschaste toaletter
runt banan. Rymliga, kaklade och
med rinnande vatten. En udda detalj
att lyfta fram kan tyckas, men precis
som tidningen skriver är det något
som framför gästspelare värderar
när dem besökt en golfbana.
Svensk Golf lyfter fram variationen på Karlstad Golfklubb som en
stor faktor att besöka oss. Här finns
något för alla, som tidningen beskriver det. De tre slingorna, röd, blå
och gul bidrar med varierande miljö
och terräng vilket gör upplevelsen
så pass intressant att man gärna vill
gå ett varv till, som tidningen skriver.
Höjdarhålet som Svensk Golf väljer att lyfta fram är par fem hålet,
Blå 6.

MOTIVERINGEN LYDER:

– Så många svårigheter, så många
möjligheter. Dubbeldogleg där vatten
är i spel från tee till green. Vid utslaget
är faktiskt den djärvaste vägen också
den säkraste. Håll till höger och strategispela dig sedan över och förbi
vattnet mot det fantastiska greenområdet med vatten framför. Tänk på att
greenen är mer bred än djup. Så toppa
inte inspelet!
Tidningen hyllar också de upphöjda greenerna som jämna och snabbare än den svenska snittbanan. Avslutningsvis berömmer man Karlstad
Golfklubb för vår fina och genomarbetade anläggning och trots att man
anser att
banan är relativt lättspelad anser man att en del oväntade
hinder och aha-upp-levelser förstärker intrycket att vilja gå ett varv till.
Från redaktionens sida hoppas vi
att Svensk Golf hade en trevlig runda
på vår bana och att det blir fler besök
i framtiden.

NY TRÄNARE – FELIX EKHOLM LAVEBRATT
En rolig nyhet på tränarsidan inför
2018 är att Felix Ekholm Lavebratt
kommer att komplettera Anna Dahlberg-Söderström och Fredrik Eliasson i tränarteamet. Felix är ett välkänt ansikte på Karlstad GK och har
ambitioner med sin tränarroll. Han
har stora förhoppningar om att
komma in på tränarutbildningen i
höst. Felix kommer i första hand att
ha ansvar för barnen i golfkul och
steg 1 samt nybörjare och ser fram
emot säsongen.
– Det ska bli roligt. Några grupper är
redan igång och jag hoppas att
många kommer att delta under sommarlägret, säger Felix.
Felix har ett väldigt driv och en
imponerande handicap (9,9) för att
inte ha satsat på en proffskarriär.

Dessutom har han egen erfarenhet
av Karlstad GK:s juniorverksamhet
och han har dessutom haft den nyblivne tränarkollegan Anna Dahlberg-Söderström som tränare under
juniortiden. Det hoppas Felix är
någonting han kan ta med sig som
en styrka inför sin första säsong som
tränare för klubben.
– Jag känner till verksamheten och
barnen eftersom jag hjälpt till i egenskap av ledare tidigare år. Jag är en
glad och positiv kille som hoppas att
mina kunskaper och egenskaper ska
göra att fler barn och nybörjare ska
tycka att golf är kul, berättar Felix.
Fakta om Felix: Ålder: 21
Jobb (förutom tränare): Elevassistent
HCP: 9,9

XIMENA DERAMOND – MED
ENGAGEMANG FÖR KARLSTAD GK
NAMN: Ximena Deramond
ÅLDER: 51 år

BOR: Norra Kroppkärr i Karlstad

JOBB: Samverkanskoordinator på Karlstads
universitet
HCP: 14,9
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1. Vad jobbar du med i Karlstad GK?
Jag blev invald till styrelsesuppleant
i år. Det är mitt första uppdrag för
klubben, tidigare har jag varit väldigt fokuserad på mitt eget spel.
2. Hur kom det sig att du 			
engagerade dig i Karlstad GK?
Vi är inne på sjunde året som medlemmar i Karlstad GK, min man och
jag. Genom åren har vi lärt känna
mycket folk i och runt klubben och
nu kände jag att tiden var mogen för
att göra något mer än att bara spela.
Som spelare ser man saker på klubben som man vill förändra och nu
gavs möjligheten att vara med och
påverka på riktigt.
3. Vilka för- och nackdelar finns det
med att jobba ideellt i en golfklubb?
Jag tycker bara att det finns fördelar.
Fördelarna är att man kan påverka,
man får åtminstone den möjligheten. Man lär känna ännu fler spelare på klubben vilket innebär att
man lättare kan ta in åsikter om saker
som bör förändras och förbättras.
Man kan också få positiv respons om
någonting som redan är bra.
4. Varför började du spela golf själv?
Jag började spela golf i Chile i början
på 1990-talet. Jag tyckte att det var
en väldigt trevlig miljö och sen insåg
jag att jag var ganska så tävlingsinriktad, att jag hade en sådan personlighet. Det hade jag inte tänkt på
tidigare. Jag började ta lektioner och
fick höra att jag hade väldigt bra förutsättningar. På den vägen är det.
Det var tävlingen som uppmuntrade
mig kan man säga, tävlingsinstinkten.
5. Hur mycket golf hinner 		
du spela under en säsong?
Jag är lite nördig så jag har registrerat alla mina rundor i en Excel-fil.
Därför kan jag konstatera att det
blev 107 rundor förra säsongen.
6. Om du ska få någon att
börja spela golf, vad säger du då?
Börja tidigt så att du blir bra och tillräckligt bra så att du kan bli gammal, haha. Jag argumenterar för golf

för att jag tycker att det är den sport
som alla åldrar kan delta i tillsammans. Man kan vara gammal och
spela golf. Man får ett socialt liv per
automatik. Under flera år har jag
tagit mina jobbkollegor ut till banan
för att äta lunch och stå på rangen
för att lära dem grunderna. Efter det
går vi Solslingan tillsammans vilket
är väldigt kul och uppskattat.
7. Vilket personligt golfminne
brukar du berätta vid fikabordet?
Egentligen var det inte mitt eget slag
men på korthålet, röd sju, ställde sig
min kollega för att slå ut. Precis när
hon ska slå säger jag ”men Caroline,
titta hur du står. Så här ska du stå,
där är flaggan, full sving och titta på
bollen.” Vad hände sen… Hon gör
hole-in-one och som tur är hade jag
min man med mig som vittne, så det
blev champagne den kvällen kan jag
säga. Jag känner mig väldigt delaktig i det.
8. Hur beskriver du Karlstad GK 		
för någon som aldrig varit här?
Fantastiskt trevlig miljö. Det är väldigt vackert runt om kring banan
och välordnat. Dessutom trevliga
människor och en god atmosfär.
9. Vilket är ditt favorithål 		
på Karlstad GK och varför?
Blå 2. Det kanske är lite oväntat men
det är för att det är utmanande. Det
beror inte på att jag spelar bra på det
hålet utan snarare för att jag gillar att
utmana mig själv.
10. Favoritbana förutom Karlstad GK?
Hooks herrgård i Jönköping. Jag har
faktiskt bara varit där en gång tidigare men den banan gjorde ett väldigt bra intryck på mig. Jag har lovat
mig själv att återvända dit i år så det
ska jag göra. Det är superfint där!
11. Du jobbar som sagt på Karlstads
Universitet, vad gör en samverkanskoordinator?
Jag jobbar med externa kontakter
och fungerar som en länk mellan
studenter och företag. Mitt fokus är
alumner, dvs före detta studenter.

När ett utbildningsprogram behöver
externa kontakter i form av t ex gästföreläsare kollar jag alltid i nätverket
efter alumner som har läst samma
utbildning. Hittar jag någon som
kan känna igen sig i det studenterna
vill ha hjälp med kan jag länka samman dem. Eller tvärtom, om en
alumn vill ha hjälp av universitetet
så ser jag till att hitta rätt kontakt hos
oss. Det är ett väldigt roligt jobb.
12. Karlstads Universitet växer så 		
det knakar. Har ni växt färdigt nu,
eller vad händer?
Nej. Vi är fortfarande ett väldigt
ungt universitet som siktar högt. Vi
är uppe i 16 000 studenter nu och är
en av Värmlands största arbetsgivare och det finns utrymme för att växa
ytterligare.
13. Kan Karlstad GK vara ett
argument för en student att välja
Karlstad Universitet?
Ja, det tror jag. Det är många studenter som är medlemmar här så absolut kan Karlstad GK vara ett argument för att studenter ska välja
Karlstad universitet. Jag jobbar
bland annat med att anordna events
för alumner, liksom klassåterträffar.
Jag har en dröm om att anordna en
golftävling med alumner och studenter någon gång i framtiden. Detta kan kanske bli ytterligare en anledning till att locka fler studenter
att välja att plugga hos oss.
14. Vad gör du annars på 		
fritiden när du inte spelar golf?
Jag reser och spelar golf, haha. Jag är
också engagerad i ensamkommande
flyktingbarn. Jag har ett flyktingbarn
som jag är vårdnadshavare för och
förra året tog jag ytterligare ett barn
under mina vingar. Det blir som att
ha barn på nytt, det tar mycket tid
med skola, föräldramöten, utvecklingssamtal, kontakt med läkare och
så vidare. Vi har fyra vuxna, utflugna barn sedan tidigare och det känns
som att vi har startat om. Det känns
som att man gör skillnad med en
sådan liten insats.
forts. nästa sida
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15. Om du skulle förändra något på
Karlstad GK, vad skulle det vara?
Jag vill att fler yngre kvinnor ska engagera sig och tävla mer på våra
damtävlingar. Då måste vi hitta
struktur för det här på klubben.
Kvinnor i min ålder och yngre jobbar och tävlingarna måste stämma
med arbetstider och så. Vi måste
hitta ett mer flexibelt sätt. Dessutom
skulle jag vilja göra så att det blir
mer trevligt och välkomnade för
yngre personer att komma hit. Det
första som möter dem ska inte vara
folk som talar om för dem vilka regler som gäller eller folk som kan
upplevas som lite otrevliga. Jag har
en känsla av att det kan vara så
ibland. Jag skulle vilja förändra attityden genom att jobba med klubbens värdegrund.
16. Vilka förväntningar har du 		
på den kommande golfsäsongen
för egen del?
Fortsätta att gå ner i handicap. Det
kräver mycket tid och träning för att
lyckas med det. Jag skulle också vilja
vara med i damlaget för 50+ och tävla för kubben. Där blir man antagen
utifrån handicap så det vore superroligt att lyckas med det.
17. Vad önskar du att folk utanför
golfen kände till om vår sport?
Gör dem medvetna om att de nya
reglerna kring friskvårdsbidraget nu
öppnar möjligheter för att spela golf.
Många föreställer sig att det är tråkigt med golf på grund av att det tar
mycket tid men jag önskar att fler
ska testa. Jag önskar också att fler tjejer börjar spela för att visa för andra
att det är en sport för alla.
18. När vi besöker Karlstad GK
om 10 år, vad tror du finns här då
som inte finns idag?
En Country Club för hela familjen.
Att det inte bara är en golfklubb här
utan att det också finns stugor, en
tennisplan, en pool med servering,
bastu, lekpark för barn osv. så att
människor som inte spelar golf kan
också vara här och njuta av klubbens
atmosfär. Att det blir mer utomlandskänsla.

Gästkrönikören

ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA

Hej vänner! Nu längtar vi alla till
den ”gröna mattan” och några av er
håller
kanske på att packa klubborna för en försommarrunda på
varmare breddgrader. Vissa av oss
önskar att vi hade bokat den där resan i höstas och ångrar oss nu bittert, medan några just kommit hem
från en underbar resa och är både
”varma” och fulla med energi.
Oavsett hur försäsongen varit, så
längtar jag till att ses på banan igen.
Det är en fantastisk glädje och energi
som man möts av varje gång man är
ute på Karlstads Golfklubb, man
känner sig verkligen välkommen
och uppskattad! Även som sponsor
är detta en viktig del.
CGI är ett av världens största ITtjänsteföretag. Ett globalt bolag med
över 72 000 medarbetare och i
Sverige har vi de historiska rötter
från WM-Data (som en gång i tiden

utvecklade första versionen av ”min
Golf”/GIT). I Sverige är CGI fortfarande det största IT-tjänstebolaget
och i Karlstad är vi drygt 150
personer med specialister inom
många områden. Nämnvärt är dock
de experter och specialistteam vi
har inom Webb & App-utveckling
samt grupperingen som jobbar med
BI/BigData/Internet of Things/
Machine Learning/Artificiell Intelligens, som kompetensmässigt är
världsledande inom sitt område!
Vi erbjuder alla typer av verksamhetsstöd och IT-tjänster och vårt
främsta mål är att skapa affärsnytta
för våra kunder. Våra lösningar finns
överallt i vårt samhälle, utan att du
tänker på det och vi är stolta över att
vara med och bidra till samhällsutvecklingen.
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IT-TJÄNSTEFÖRETAG
KORT FAKTA OM CGI:

• CGIs system hanterar runt en
miljon svenska löner varje
månad.
• Svenska tjänstepensioner till ett
värde av ca 2 000 miljoner
kronor betalas ut varje månad
med hjälp av våra system.
• CGI förvaltar och utvecklar de
system som hanterar massbetalningar mellan alla banker i
Sverige och genomför 40 % av
utlandsbetalningarna i världen.
• Det är även CGI som ligger
bakom eFrikort, som automatiserar och digitaliserar
högkostnadsskyddet i många
av landstingen.

• Inom vården globalt, får över
80 miljoner vårdtagare i Europa
och USA sin information från
portaler som CGI har utvecklat.
• CGI har designat och byggt 11
av de 17 centrala energimarknadssystemen som finns i
världen idag.
• Information från över 1 000 000
elmätare hanteras av vårt kundinformationssystem som
används inom energi-, VA- och
miljötjänstebranschen i Sverige.
• CGI har levererat system för
vädersatellitdata till nytta för
3 miljarder medborgare runt
om i världen.

• Vårt flygunderhållssystem
Fenix hjälper till att
effektivisera underhållsarbetet
och säkerställa flygsäkerheten
för Flygvapnets Gripen-plan,
helikoptrar och obemannade
luftfarkoster (UAV).
• CGI producerar var fjärde
elektronisk faktura som skickas
till privatpersoner i Sverige.
• Vår eID-tjänst används
exempelvis för inloggningar
och underskrifter till
Skatteverkets e-tjänster, bland
annat e-deklaration – som
vi alla säkert använt någon
gång, för att deklarera on-line!

ATT AGERA ANSVARSFULLT 		
SOM FÖRETAG ÄR INTE VALBART!
Vi har givetvis ett omfattande CSR
program (Corporate Social Responsibility) som bl.a. innefattar våra
medarbetares hälsa och välbefinnande, hållbart partnerskap med våra
kunder, minskad miljöpåverkan,
etiskt agerande samt inte minst, att
stödja de samhällen vi lever och agerar i - vilket är en av drivkrafterna
till att vi gärna är samarbetspartner
med Karlstads Golfklubb. Andra
viktiga aspekter är att göra vårt
brand väl känt men en väldigt viktig
aspekt för oss är att aktivt jobba med
rekryteringsfrågan. Vi söker alltid
nya duktiga medarbetare, så tveka
inte att kontakta oss om du vill utvecklas vidare med oss på CGI.

Avslutningsvis vill jag passa på att
tacka både klubben, shopen, Restaurangen och våra fantastiska tränare
för det värde som de skapar för oss

alla, både som medlemmar och
sponsorer. Vi ses på banan!
Med soliga hälsningar
Micke Palm, CGI

10 Vårmöte

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2018
HOTELL SCANDIC WINN
ONSDAG 25 APRIL KL 19.00

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR KARLSTAD GOLFKLUBBS VÅRMÖTE
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som
		 jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
			 verksamhetsåret.
		 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balans
			 räkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
		 under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
		 disposition av överskott respektive underskott i
		 enlighet med balansräkningen.
9. Ägardirektiv till bolagsstämma i AB.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
		 revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
		 inkomna motioner.
12. Övriga frågor
Anm. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk
betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas om ärende
angivits i kallelsen till mötet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
STYRELSEN
Ordförande
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
		
Suppleant
Suppleant

Håkan Wahlén
Peter Skytte
Bo Johnsson
Håkan Broström
Lena Jonsson
Lotta Hallström
Micael Ericsson
Petra Johansson
(ledamot i valberedn.)
Jonas Persson
Ximena Deramond

Kommittéarbetet har bedrivits
i följande kommittéer och med
följande ordförande:
Anläggning Ola Larsson
Dam
Christina Shaw
Herr
Mats Larsson
Utbildning Anna-Karin Jurefalk

Tävling
Marknad
Senior
Medlem

Mikael Forseryd
Tommy Andersson
Mats Arenö
Birgitta Samuelsson

Valberedningen har bestått av Björn
Samuelsson (sammankallande),
Lena Lidén, Bengt Friberg och
Claes Henriksson.
Revisorer: Erik Nilsson och Mattias
Lidbeck, Göran Aronsson, suppleant från PwC.
Klubbchef
Kansli
Idrott
Banchef

Sofia Strindholm
Emelie Wallgren
Fredrik Eliasson
Pelle Dahl

Styrelsen har under året avhållit
tio protokollförda sammanträden
samt ett Vår- och Höstmöte. Antal
medlemmar den 31 december 2017
var 2 426.
Styrelsen riktar ett varmt tack till
alla företag som sponsrat vår verksamhet, till media för god bevakning av vår sport samt till anställda
och alla medlemmar i kommittéer
liksom enskilda som verksamt
bidragit till en positiv utveckling av
Karlstad Golfklubb och av golfen
som en av våra viktigaste fritidsaktiviteter.

Vårmöte 11
Detta är en sammanställning. De formella årsredovisningarna finns att tillgå på kansliet.

RESULTATRÄKNING 2017-01-01 TILL 2017-12-31					

Not
2017
2016
Intäkter		
Medlemsavgifter		
9 185 992
9 664 569
Greenfee		
1 736 832
1 902 628
Sponsorsintäkter/reklam		
2 113 200
2 251 770
Företagsgolf		
37 200
117 720
Intäkter range och lektioner		
1 597 145
1 576 644
Intäkter banan		
12 668
112 721
Bidrag för arbetskraft 		
478 788
493 799
Tävlingar		
468 707
508 460
Kommunala och statliga bidrag		
236 817
153 099
Övriga rörelseintäkter		
1 396 038
801 750
Försäkringsersättning/Efterskänkt medl.lån		
0
65 057			
Summa intäkter		
17 263 387
17 648 217
					
Medlems- och sponsorkostnader					
Sponsor- och reklamkostnader		
-495 222
-373 458
Tävlingskostnader		
-609 023
-673 539
Klubbtidning, årsbok		
-112 082
-195 644
Övriga kostnader		
-960 582
-786 143
Summa medlems- och sponsorkostnader		
-2 176 909
-2 028 784
						
Driftskostnader						
Fastigheter		
-722 164
-1 220 952
Banan		
-2 038 056
-2 955 334
Personalkostnader		
-8 425 200
-8 708 633
Administration		
-1 432 970
-887 936
Avgifter SGF, VGDF, SLA		
-523 711
-506 748
Summa driftskostnader		
-13 142 101
-14 279 603
						
Rörelsens kostnader		
-15 319 010
-16 308 387
Resultat före avskrivningar och räntor		
Avskrivningar
2,3
Räntor		
Överavskrivningar		
Skattekostnad		
Årets resultat		

1 944 377
-512 162
-172 000
-123 103
-193 419
943 693

1 339 830
-739 190
-185 313
0
0
415 327

12 Vårmöte
Detta är en sammanställning. De formella årsredovisningarna finns att tillgå på kansliet.

BALANSRÄKNING 2017-01-01 TILL 2017-12-31					

		
Not
17-12-31
2017-12-31
Tillgångar		
1		Anläggningstillgångar		
		
			
Materiella anläggningstillgångar		
2,3
		
Byggnader			
4 936 213
5 128 807
Pågående nybyggnad			
1 592 423
0
Mark			
1 705 003
1 705 003
Markanläggningar			
17 361 098
17 388 944
Maskiner			
319 019
299 541
Inventarier			
850 495
951 847
Summa materiella anläggningstillgångar			
26 764 251
25 474 142
Aktier i dotterbolag				
50 000
Summa anläggningstillgångar			
26 764 251
25 524 142
					
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar		
		
Varulager			
90 597
61 094
Kundfordringar			
91 338
28 818
Fordringar hos koncernföretag			
633 530
0
Övriga kortfristiga fordringar			
487 711
8 239
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
430 008
362 045
Summa kortfristiga fordringar			
1 733 184
460 196
		
Kassa och bank			
604 225
11 478
					
Summa omsättningstillgångar			
2 337 409
471 674
					
Summa tillgångar			
29 101 660
25 995 816
					
Eget kapital och skulder		
1		
Eget kapital					
Balanserat kapital			
3 691 481
3 276 155
Årets resultat			
943 693
415 327
Summa eget kapital			
4 635 174
3 691 482
					
Långfristiga skulder				
Medlemslån			
10 785 250
11 279 250
Banklån			
1 650 000
1 850 000
Summa långfristiga skulder			
12 435 250
13 129 250
					
Ackumulerade överavskrivningar			
123 103
0
					
Kortfristiga skulder					
Checkräkningskredit			
6 765 156
7 234 764
Banklån			
2 046 316
200 000
Leverantörskulder			
268 525
305 540
Skulder till koncernföretag			
971 642
0
Skatteskulder			
224 334
0
Övriga kortfristiga skulder			
269 343
319 476
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
1 362 817
1 115 304
Summa kortfristiga skulder			
11 908 133
9 175 084
					
Summa eget kapital och skulder			
29 101 660
25 995 816
					
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser					
Ställda säkerheter					
Fastighetsinteckningar			
16 000 000
13 000 000
Ansvarsförbindelser			Inga
Inga

Vårmöte 13
Detta är en sammanställning. De formella årsredovisningarna finns att tillgå på kansliet.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1.

Redovisnings- och värderingsprinciper						
Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.				
		
Avskrivningsprinciper						
Byggnader 2 %, nya markanläggningar 5 % , maskiner 12,5 %, inventarier 15 %, 				
		datorer 33 %, byggnadsinventarier 15-20 %.						
Not 2.

Årets avskrivningar			
2017
2016
Byggnader			
192 594
192 594
Bananläggningar			
27 846
27 847
Maskiner			
67 990
226 012
Inventarier			
127 318
227 694
Byggnadsinventarier			
96 414
65 043
				
512 162
739 190
Not 3.
Byggnader						
Ingående anskaffningsvärde
9 916 893
9 916 893
Årets inköp			0
0
Bokfört värde			
4 936 213
5 128 807
							
Mark						
Ingående anskaffningsvärde
1 705 003
1 705 003
							
Bokfört värde			
1 705 003
1 705 003
							
Markanläggningar						
Ingående anskaffningsvärde
27 193 325
27 193 325
Årets investeringar			0
0
Bokfört värde			
17 361 098
17 388 944

Maskiner						
Ingående anskaffningsvärde
299 541
6 309 522
Årets inköp			
94 170
0
Avgår årets försäljning och utrangering			
-1 049 500
Bokfört värde			
319 019
299 541
							
Inventarier						
Ingående anskaffningsvärde
1 016 890
3 348 445
Årets inköp			
120 640
519 070
Bokfört värde			
850 495
951 847
							
							
Karlstad 2018-03-26

14 Vårmöte

FÖRSLAG TILL BESLUT OM
STYRELSEARVODE I KARLSTAD GK

MOTION OM
STADGEÄNDRING

Efter beslut på Karlstad GK:s
höstmöte 2017 fick valberedningen
i uppdrag att arbeta fram ett förslag
till styrelsearvode, utöver spelrätter,
och presentera det på vårmötet 2018.

I nuvarande stadgar finns följande
text.
§ 21. Ärenden vid årsmötet.
Punkt 8 val.
e/två (2) ledamöter i valberedningen
för en tid av två (2) år, av vilka en
skall väljas till ordförande.

Vi föreslår följande:
att ordföranden erhåller ett årligt
arvode på 15 000 kr.
att vice ordförande erhåller ett
årligt arvode på 5 000 kr.
att övriga ledamöter och suppleanter erhåller ett sammanträdearvode
på 250 kr/per sammanträde som de
varit närvarande på.
att samtliga arvoden betalas ut
årligen i efterskott efter klubbens
årsmöte.

att beslut om styrelsearvoden tas
upp årligen på klubbens vårmöte
efter förslag från valberedningen.
Karlstad 2018-02-26
Valberedningen för Karlstads GK

STYRELSENS SVAR PÅ FÖRSLAG
Styrelsen tillstyrker
att beslut om styrelsearvoden tas
upp årligen på klubbens vårmöte
efter förslag från valberedningen.
Styrelsen tycker att nuvarande
ersättning i form av fri spelrätt är
tillräckligt arvode och ser ingen
anledning att förändra detta i
nuläget.

Förslag till ny text.
e/ två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av två (2) år.
f/ en ordförande i valberedningen
för en tid av ett (1) år.
g/ Ombud till GDF-möte
Karlstad 20180226
Valberedningen för Karlstad GK

STYRELSEN SVAR PÅ FÖRSLAG
Styrelsen tillstyrker förslaget.

STYRELSENS FÖRSLAG
FÖRSLAG 1

Styrelsen föreslår vårmötet att ta
beslut om att avstycka och försälja
mark för bebyggelse av privatbostäder.
Ett avtalsförslag föreligger om
kommunens arbete att upprätta/
ändra detaljplan för området med
syfte att pröva möjligheten att
bygga bostäder intill golfbanan.
Åtagandet innebär att kommunen
svarar för att planen får det innehåll
samt den omfattning och detaljeringsgrad som det behövs för att
planen skall kunna antas av stadsbyggnadsnämnden.

Vi föreslår
att styrelsen får i uppdrag att driva
ärendet vidare under förutsättning
att det inte innebär kostnad eller
risk för klubben.

FÖRSLAG 2

Förslag att ändra 21 § i stadgarna
som en följd av att klubben äger ett
aktiebolag.
Vid höstmöte tillkommer följande
punkt före punkt 10. (övriga frågor)
som blir punkt 11.
10. Ägardirektiv till bolagsstämma
i AB.
Vid vårmöte tillkommer följande
punkt före punkt 9. (Fråga om ansvarsfrihet……) som blir punkt 10
9. Ägardirektiv till bolagsstämma
i AB.
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Sofias sida
VÄNTAN…

Jag letar på internet efter betydelsen av ordet väntan och hittar
följande synonymer: längtan, förväntning, hopp, förhoppning, bidan,
spänning, tålamod och försening.
Det är precis de ord som förklarar
min känsla av väntan och längan
efter våren och golfsäsongen.
Jag brukar alltid säga till mina vänner och kollegor att efter den årliga
utbildningsveckan som arrangeras
av PGA och GAF (golfens intresseorganisationer för branschens tränare
& administratörer) under vecka 10,
då kommer våren. Men i år verkar
vintern ha oss i ett hårt grepp och
längtan, förväntan, hoppet osv börjar bli olidligt. Men vi vet att när väl
solen börjar höja dygnstemperaturen så går det fort. Vi har varit här
förut och när ni har detta nummer
av Pitch i er hand, så är vi förhoppningsvis på god väg att slå våra
första slag för året.
Vecka 10 var en vecka med stora
förväntningar och en ivrig väntan.
Jag hade blivit utvald till en av fem

som hade chansen att bli Årets
Klubbchef 2018. Vi hade vår Anna
Dahlberg Söderström som tog examen
i hennes Tränarutbildning och jag
skulle bli invald i styrelsen till PGA,
och toppar det med att vara moderator för konferensen. En vecka med
fantastiska resultat.
Jag lyckades tyvärr inte kamma
hem priset som Årets Klubbchef,
men Anna blev klassetta och fick sitt
efterlängtade diplom. Jag är stolt
och hedrad för min nominering och
stolt att vara en del av Karlstad GK
som har ett fint rykte i golfsverige.
Tålamod är en dygd, men ett framgångsrecept i många situationer och
något jag påminner mig om allt för
ofta.
Det är inte bara väntan på golfsäsongen som varit lång, utan även
en väntan på att golfen skulle bli
accepterad som en friskvårdsidrott.
Men helt plötsligt, när vi nästan gett
upp hoppet så kom det överraskande beslutet från Skatteverket, att i

stort sett allt inom golf skulle bli
avdragsgillt. En lång väntan som
med tillräckligt tålamod visade ge
ett mycket positivt resultat. Jag har
alltid tyckt att golfen har stora
aktiva hälsobefrämjande insatser,
vilket är definitionen av begreppet
friskvård. Det finns en mängd forskning på hög nivå som pekar på
golfens fördelar för vår hälsa. Den
sociala gemenskapen, en lågintensiv
och högkvalitativ motionsnivå som
passar de flesta. Golf är också en av
få idrotter där olika generationer och
med olika kunskapsnivåer kan gå ut
och spela på lika villkor.
Karlstad Golfklubb vill kunna
addera dessa värden till er, vi drivs
av känslan och vetskapen att vi höjer
flera av våra medlemmars livskvalité och främjar för en bättre
hälsa. Kort och gott – vi längtar efter
att få träffa er, mötet med er ger oss
bränsle att ha tålamod!
Hoppas att vi ses snart & att vi får
chansen att höja just din livskvalité!
Bästa hälsningar
Sofia Strindholm
Klubbchef/VD
Karlstad GK
Karlstad Golfklubb
– en anläggning
att längta till
– #duävälmä

14 nyexaminerade PGA Professionals har just fått sina
diplom. Kursetta blev Anna Dahlberg Söderström som
briljerat genom hela utbildningen. Stort grattis till hela
klassen HTU 15-18.
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Från kommittéerna
DAM

I år har klubben en
ny damkommitté som
driver
damgolfen
vidare. Vissa delar av
säsongen
kommer
därför vara bekant för
er som deltagit i damgolfen tidigare,
medan andra delar kommer att vara
nya. Vi som planerar och genomför
damgolfen 2018 är Petra Knape, Jeanette
Montgomery, Marie Salevik, Kerstin
Skog och Anna Wall. Vår förhoppning i
år är att nå ut till ännu fler av alla damer

och tjejer som spelar golf.
Damgolfsäsongen inleds med vårupptakten den 17 april och avslutas med
en tävling på Solslingan och avslutningsfest den 15 september. Däremellan
anordnar vi veckovisa tisdagstävlingar,
några helgtävlingar och andra aktiviteter
som alla kan delta i.
Några nyheter för året är att vi spelar
ett seriespel som löper över säsongen
och arrangerar ett matchspel. I slutet av
april har vi planerat in en informationsoch regelträff för att berätta om vår
verksamhet och gå igenom golfregler.
All information om damgolfsäsongen
kommunicerar vi via e-post, på vår
webbsida och i vår Facebookgrupp –
Damgolf på Karlstad golfklubb. Vår
ambition är att skapa förutsättningar för
gemenskap, tävlingslust och individuell
utveckling bland medlemmarna – och
alla som deltar i våra aktiviteter ansvarar
för att bidra till det.
Vi siktar på att 2018 blir en fantastisk
säsong och hoppas att alla damer och
tjejer i Karlstad golfklubb är med och
delar den med oss!

MEDLEM

2018 års golfsäsong
närmar sig, även om
det fortfarande är
vinter ute. Medlemskommittén har legat
lite ”i träda” i
planeringen inför 2018, men nu börjar vi
försöka hitta formerna.

Vi har utökat antalet medlemmar i
kommittén med två personer. Nu ingår
förutom Lars Thorén (som funnits med
tidigare) även Maria Jäger och Johan
Windfäll som nya i kommittén (men inte
nya medlemmar i Karlstads Golfklubb).
Ytterligare en kvinnlig golfare säger sig
eventuellt vara intresserad av att ingå i
vår kommitté. Detta sammantaget gör
att det ser hoppfullt ut för vårt fortsatta
arbete.
Vi har också i kommittén bokat in ett
möte med Sofia Strindholm och Linda
Andersson för att se om vi kan hitta
någon/några evenemang som attraherar
våra medlemmar. 2017 var vi med och
arrangerade Golfens dag som blev en
lyckad dag.
Att klä midsommarstången är ju
naturligtvis kvar som ”vårt” ansvar.
Då det gäller Bryggolfen har vi sagt att
vi krymper den från fyra till två tillfällen
– detta på grund av erfarenheter från
den senaste två åren.
Ytterligare evenemang/arrangemang
kan vi komma fram till efter vårt
aviserade möte. Naturligtvis kommer vi
att meddela våra medlemmar vad vi
beslutar.

SENIOR

Säsongen inleds med
den sedvanliga vårträffen som i år är
onsdag 25 april kl
09:30 och platsen är
Golfrestaurangen.
Tävlingsdagarna för Onsdagsgubben/
gumman blir i år 16 stycken och startar
onsdag den 2 maj. Det är gemensam
lottning med en herrklass H60+ och en
damklass D60+.
Årets vårresa går i år till Karlskoga
GK, torsdagen den 17 maj.
Sedan flyter det på med tävlingar.
Mixedtävlingar - Matchspelscup –
Antikrundan – Tredagars – för att nämna
några av de som kommer. För
information så hänvisas i första hand till
klubbens hemsida. Anslagstavlorna i
omklädningsrummen är också en plats
där information finns.

Under säsongen så utför vi seniorer en
hel del frivilligarbete ute på banan. Ställ
gärna upp och hjälp till. Detta ger
ekonomiskt utbyte som vi kan använda i
verksamheten.
Vi i kommittén hälsar er välkomna till
en ny säsong med trevliga golfrundor
och trevlig social samvaro.

TÄVLING

Här kommer nytt från Tävlingskommittén inför årets säsong. Tidigare
ordförande i tävlingskommittén, Mikael
Forseryd har slutat. Han kommer nu att
ägna en stor del av sin fritid åt att cykla
för Team Rynkeby. Vi önskar Mikael
lycka till och säger stort tack för den här
tiden. Jag som tar över som ny
ordförande heter Claes Ericsson och var
med i tävlingskommittén under fjolåret.
Vi kommer under våren att göra om
vid resultatredovisningen så att det blir
plats för fler skärmar. Vi kommer också
att testas lite av de nya regler som håller
på att färdigställas när vi har en lämplig
tävling för detta. Till sist hoppas vi på en
bra tävlingssäsong, där vädrets makter
är på vår sida. Väl mött på banan.
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VAD HAR HÄNT PÅ BANAN I VINTER?
Vad har hänt på och runt banan
under den mörka och kalla delen
av året? Ja, årets i särklass största
nyhet är naturligtvis byggandet av
nya personal- och verkstadslokaler.
Mer om det kan du läsa i en separat
artikel.
Att våren varit kall och snörik har
väl inte undgått någon. Då är alltid
den intressanta frågan – hur har
banan klarat sig? Pelle och medarbetarna har kollat och kan konstatera
att snön legat i tre skikt, ett för varje
större snöomgång. Längst ner är det
ett litet lager is, men bedömningen
är att det inte är någon fara, banan
verkar ha klarat sig bra. Nu (i skrivande stund) när snön börjat smälta

är det fingertoppskänsla som gäller,
hur mycket man ska hjälpa naturen
på traven. Balansen är för att undvika frystorka.

- Det varit en del skogsavverkning
runt banan under vintern, berättar
Pelle Dahl. Skog har röjts vid Röd 2,
3 och 6. Även skogsdungen till
höger på Gul 3 har huggits ur. Det
kommer till och med medföra nya
krav på spelarna vid utslag på Gul 3.
Även om det är lugn vind på tee,
kan det vara blåsigare på green.
Ett tips redan nu är att hålla extra
mycket koll på flaggan, avslutar
Pelle.
På maskinsidan har klubben har
investerat i nya greenklippare och
ruffklippare. När det gäller skötseln
i stort, utvecklas arbetet hela tiden
och nya idéer testas. Det kan sannolikt leda till några förändringar skötselplanen, men mer om det senare.

UTÖKAD SERVICE FÖR VÅRA GÄSTER
Som bekant pågår arbetet med att
bygga en husbils- och husvagnsparkering för alla våra gästspelare
på klubben.

Förra årets färdigställdes grundarbetet - gräset såddes och vägarna
drogs. Nu är det bara väntan som
gäller, väntan på att gräset ska eta-

bleras sig och få ett ordentligt och
bärkraftigt rotsystem. Om våren och
sommaren är snäll mot gräset kommer de första gästerna att
kunna
hälsas välkomna vid semester-tiden.
Totalt rör det sig om 26 platser. Nästa steg i bygget är att sätta upp belysning och elstolpar, men det kommer inte vara klart till premiären.
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Karlstad golfkrog

ERFARENHET OCH UTVECKLING
– NYCKLAR FÖR KLUBBENS KRÖGARE
fyllning av energi och för att visa
upp vad restaurangen har att erbjuda. Lunchbuffén förra året blev en
succé och en nyhet för i år är att den
ska kompletteras med tre stående à
la carte rätter i form av ceasarsallad,
pytt i panna och Golfkrogens tryffelhamburgare.

2017 fick Karlstad GK nya krögare.
Med ett års erfarenhet är det ett
spännande 2018 som går krögarna
Mark, Andreas och Robert till
mötes när de nu öppnat Karlstad
golfkrog för säsongen.
– Förra året var första gången
någonsin som vi drev en golfkrog.
Det är stor skillnad mot att driva en
restaurang inne i staden. Gästerna
har vissa förväntningar och menyer
ska skräddarsys efter målgruppen.
Vi lyckades bra både med service
och utbud, berättar Mark Pulman,
en av krögarna.
Tillsammans samlade trion på sig
nyttiga erfarenheter och såg stor
utvecklingspotential för verksamheten. Det är med stor tillförsikt
som de tre ser på den kommande
säsongen.

SERVERING VID RANGEN...

– Med allt som vi lärt oss 2017
kommer 2018 att bli ännu bättre,
fortsätter Mark. Vi har fått nyttig
kunskap om vad som är värt att
satsa vidare på och vad vi bör
förändra. Självbetjäningsstationen
kommer att få ett bättre utbud, en
vendingautomat ska placeras vid
ranchen och tre a lá carte rätter som
komplement till lunchbuffén är bara
några saker som är på gång i år.

...OCH UTE PÅ BANAN

Något som var väldigt uppskattat
förra året var servicen, både i restaurangen och med självbetjäningsstationen. Mark, Andreas och Robert
vill utveckla servicen ytterligare till
2018 med att exempelvis åka golfbil
längs med banan för att erbjuda på-

– Vi har fått mycket positiv respons
på vår lunchbuffé. À la carte rätterna
är ett sätt för oss att utveckla konceptet ytterligare genom att erbjuda
tre stående rätter, avslutar Mark.
Med ett års erfarenhet i ryggen
och med stor tillförsikt inför framtiden väntar ett nytt spännande år för
Karlstad golfkrog som öppnade
årets säsong i början av april. Under
lågsäsong har restaurangen öppet
kl 9-16 och under högsäsong kl 9-18.
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DU Ä VÄL MÄ?

Det är mycket som händer på
juniorsidan 2018. Nya tränaren
Felix Ekholm Lavebratt kommer att
komplettera Anna Dahlberg Söderström och Fredrik Eliasson på tränarsidan, vilket gör att organisationen
blir ännu mer effektiv.
Felix kommer i första hand att ha
ansvar för barnen i Golfkul och juniorna i steg 1. Anna kommer att ansvara för steg 2, 3 och 4 medan Fredrik har hand om elitsteget, steg 5.
Tillsammans kommer tränarna att
arbeta som ett team och hjälpa varandra med träningsverksamheten
på klubben. Dessutom finns (tacksamt nog) många duktiga och engagerade föräldrar med på träningar
för att stötta både ungdomarna och
tränarna, vilket är oerhört uppskattat.
I vinter har inomhushallen använts frekvent av många ungdomar.
Träningsviljan och antalet spelare
har ökat markant jämfört med tidigare år vilket är roligt. Målet är att
golf ska betraktas som en sport man
vill utöva året om och att våra medlemmar ska se det på samma sätt.
– Vi märker att det är fler som har
tränat mer i vinter och då inte bara

de juniorer som tillhör elitsteget. Det
är många som vill satsa på golfen
vilket är kul, säger Anna Dahlberg
Söderström.

MYCKET ÄR PÅ GÅNG

Det är mycket på gång under 2018
för juniorsidan. Den 15 april kommer Anna och Felix att anordna en
föräldrakickoff där föräldrarna ska
få testa på den träning som genomförs med barnen, både praktiskt och
teoretiskt. Det för att tränarna ska få
möjlighet att förklara syftet med den
verksamhet som bedrivs. Den 22
april kommer sedan juniorerna att

köra en kickoff och efter den ska
samtliga juniorer vara igång enligt
det som planerats.
Sommarlovsträningen kommer
också att utvecklas inför i år. Det är
väldigt många som är flitiga på att
träna och inför i år är målet att fler
ska ut på banan och spela. Därför
kommer torsdagar att bli speldagar
medan tisdagar och onsdagar blir
fortsatta träningsdagar. Utöver det
så kommer vi även att ha ett sommarläger under midsommarveckan där
våra äldre ungdomar agerar ledare
för våra yngre ungdomar.
– Vi vill försöka få de yngre medlemmarna hos oss att även vara med i
länets junioraktiviteter, exempelvis
det som heter Golfkille- och Golftjej
Värmland. Det skapar ännu fler
aktiviteter för juniorerna som också
får testa på att spela golf på andra
banor i länet. Det är ett bra komplement till vår egen verksamhet här
på klubben, säger Anna DahlbergSöderström.
Träningsperioderna för juniorerna
blir uppdelad på en vinterperiod,
höst- och vårperiod då ungdomarna
går i skolan samt sommarperioden
då vi genomför den populära
Sommarlovsträningen.
Karlstad GK ser fram emot ett
spännande år för vår juniorverksamheten och hoppas på att få se alla
våra härliga ungdomar, ledare och
föräldrar på banan under 2018.

20

Custom fitting

KLUBBOR ANPASSADE HELT
OCH HÅLLET EFTER DIG
Enklaste sättet att förbättra ditt
golfspel är förmodligen att klubborna är anpassade efter just dig.
Vi pratar naturligtvis om custom
fitting och att du bokar tid hos
Robban eller Björn när det blir
dags för nya klubbor.
Varje golfare är unik. Därför ska
dina klubbor också vara unika. Hos
Björn och Robban i shopen får du
möjlighet att anpassa klubbor helt
och hållet efter dig. Allt för att öka
dina förutsättningar för att lyckas på
banan.
Processen är uppdelad i fyra steg,
en så kallad custom fitting lektion.

Det första steget innebär att du tillsammans med Björn eller Robban
pratar igenom ditt spel, dina erfarenheter och vad du vill förändra
eller förbättra.

NYA MEDARBETARE I SHOPEN
Golfstore Karlstad kan glädjande
nog presentera två nya medarbetare
inför 2018. Det är Ida Persson och
Anna Reis som kommer att arbeta i
shopen under säsongen.

Tillsammans med Björn, Robban och
Erik kommer Ida och Anna att ingå
i det härliga team som ska driva
golfshopen framåt under året.

Steg två innebär en genomgång med
dina nuvarande klubbor för att se
hur du slår, hur din sving ser ut och
så vidare. Utifrån Björn och Robbans
kompetens och naturligtvis studions
alla tekniska hjälpmedel, kan de
sedan se vad som kan förbättras.
Nästa steg handlar om att testa
olika klubbor för att anpassa dina
klubbor efter ditt spel. Det är viktigt
att hela ditt set matchar och fungerar
tillsammans så att du har kontroll
och säkerhet i varje slag, oavsett
klubba.
I det fjärde och sista steget görs en
uppföljning för att se om utprovningen lyckats och att du känner dig
nöjd med dina nya klubbor. Här
handlar det om att se så att de
önskade förändringarna har blivit
verklighet eller om det behöver
göras ytterligare förändringar.
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Äntligen kom det efterlängtade beskedet:
GOLF KLASSAS NU SOM AVDRAGSGILL FRISKVÅRD
Beskedet att golf nu klassas som
avdragsgill friskvård togs emot
med glädje av oss på Karlstad GK.
Förutom golfen så räknas sporter
som segling, ridning och utförsåkning också in i beslutet. Anledningen till de tidigare reglerna var
att bland annat golf inte ansågs
vara enklare former av motion. Nu
river man alltså upp de gamla reglerna vilket innebär att nästan all
golf räknas som skattefri personalvårdsförmån.
Regeländringen trädde i kraft från
och med första januari i år och innebär att arbetsgivare nu kan erbjuda
sina anställda ett friskvårdsbidrag
upp till 5 000 kronor. Det är maxbeloppet. Varje arbetsgivare bestämmer sedan beloppet för sin arbetsplats. Avdragsgillt gäller för enklare
träning och motion, inte för klubbmedlemskap eller avgifter till tävlingar.
HÄR ÄR DET SOM RÄKNAS
IN I FRISKVÅRDSBIDRAGET:
• Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
• Greenfeeavgifter (under 1 000 kr
per tillfälle)
• Egen träning på drivingrange
• Golfträning, t ex nybörjarkurser,
golfkurser, golflektioner (under
1 000 kr per tillfälle) och råd-		
givning i kost- och motionsfrågor
• Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning 		
eller träningsområde

VIKTIGT ATT POÄNGTERA ÄR ATT
BESKEDET INTE INNEFATTAR FÖLJANDE:
• Medlemsavgiften till golfklubben
• Tränings- och motionsredskap,
det vill säga golfklubbor och 		
annan utrustning
• Deltagaravgift i golftävlingar
Nu finns alltså möjligheten att använda ditt frisvårdsbidrag på olika
sätt som golfare. Här finns förslag på
paketeringar som du kan använda
ditt friskvårdsbidrag till.
FÖR DIG SOM REDAN SPELAR GOLF:
• Årsavgiften
Spelavgiften oavsett medlem-		
skapstyp, upp till ett belopp av
5 000 kr
• Greenfee
Allt spel på greenfee på Karlstad
GK är avdragsgillt upp till 		
1 000 kr/tillfälle.

Du har också flera förmånspaket att
välja mellan. Här är några exempel:
• Range
Allt spel på rangen är avdragsgillt
Förmånspaket:
Lilla 1 000 kr, 35 polletter
Mellan 1 500 kr, 52 polletter
Stora 2 000 kr, 70 polletter
• Träning
All träning med klubbens
tränare är avdragsgillt upp till
1 000 kr/tillfälle
FÖR DIG SOM ÄR NY I GOLFEN:
• Pay & Play spel på Solslingan 		
som inte kräver något medlemskap
Förmånspaket: 10 spel för 1 500 kr
• Nybörjarkurs
Kursen inkluderar fullvärdigt 		
medlemskap, utbildning,
kursmaterial för 4 995 kr.
Avdragsgillt belopp för kursen
är 4 495 kr.
Läs gärna mer på klubbens hemsida,
eller ring oss på 054 - 86 63 53.
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KLUBBENS ELITSPELARE ÖKAR
SATSNINGEN INFÖR SÄSONGEN
Med en ny golfsäsong i antågande
är det läge att kolla hur klubbens
elitspelare förberett sig inför 2018.
Fredrik Eliasson gör här en genomgång spelare för spelare, och visst
kan vi konstatera att framgång föder framgång. Spelarna inspirerar
varandra vilket medför att förberedelser och satsningar bara blir vassare år för år. Det är alltså en förhoppningsfull huvudtränare som
summerar läget för klubbens elitspelare på det här sättet:
FREDRIK GUSTAVSSON: Kommer att
spela på Nordic League, där han har
högsta kategori och kommer att få
spela fullt hela året. Han har varit på
träningsläger i Spanien under vintern. Fredrik har fortsatt att jobba
med sin rörlighet och fysträning.
Stora målet är att få upp svinghastigheten och därmed längden på slagen. Det kommer att komplettera
närspelet som är riktigt konkurrenskraftigt. Dessutom har vi ändrat lite
i tekniken kopplat till rörligheten
och den förbättrade fysiken. Kommer att kvala till Europatouren i
höst.
ROBIN ASKSTRAND: Spelar också på
Nordic League i sommar, där han
har full kategori. Har gjort tävlingsdebut på vinterserien i Spanien, precis som Christian Nilsson gjort.
Tävlingarna var även en avstämning
av träningen och de förändringar
och förbättringar han gjort i sin
teknik under vintern. Har jobbat
väldigt målmedvetet med alla delar
och har en bra plan som kommer att
ge resultat. Kommer att kvala till
Europatouren i höst.

ska komma så väl förberedd som det
bara går. Har högre förväntningar
på sig själv med tanke på den fina
avslutningen av förra säsongen.
Kommer att kvala till Europatouren
i höst.

CHRISTIAN NILSSON: Efter kvalet till
Europatouren, där han var snubblande nära att klara cutten, har han
fortsatt med sin fysträning och har
jobbat väldigt mycket med sin teknik under vintern. Fokus är bland
annat att komma annorlunda in i
bollen. Vi har jobbat med rotation i
hans sving som ger rakare slag,
framförallt med de längre klubborna. Christian är fylld av revanschlust efter kvalet och ser fram emot
säsongen, speciellt eftersom förra
blev upphackad på grund av skador.
Han kommer att spela Nordic League och dessutom någon Challenge
Tour där han har en kategori, tack
vare Europatourkvalet. Kommer att
kvala till Europatouren i höst.
RASMUS HOLMBERG: Har haft en bra
vinter där han tränat hårt både med
fysik och teknik. Är på ett långt läger
i Spanien nu och har full kategori på
Nordic League. Spelar nu på gräs
långt tidigare än andra år så att han

OSCAR HERTZBERG: I sina bästa stunder slår han bollen helt fantastiskt
bra. Har gjort ett riktigt bra jobb
under vintern och spelade vinterserien i Spanien. Det gav en bra
avstämning på var han står just nu.
Kommer i år spela mer i Sverige, på
Minitouren och förhoppningsvis
någon Swedish Golf Tour. Har
Europatourkvalet i höst som det
stora målet, precis som flera andra
av klubbens spelare.
ZANDRA NILSSON: Extra beröm till
Zandra som utvecklats otroligt som
golfare senaste året. Hon har tagit
sin satsning till nästa nivå och har
förståelse för vad som krävs för den
här satsningen. Får med alla delar
som fys, svingträning och den mentala träningen. Zandra har gjort
debut i Spanien och kommer att ha
Swedish Golf Tour som sin huvudtour. Har också som mål att kvala till
damernas Europatour i höst.
ANTON ERICSSON: Han kvalade till sig
en kategori i höstas som kommer att
räcka till ett antal starter på Nordic
League. Han har spenderat hela
vintern i Spanien där han både
jobbat med golf och tränat golf för
att vara så bra förberedd som
möjligt. Dags för det stora genombrottet!
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2019. David är fylld av spellust och
har gjort ett superjobb i vinter med
helheten och det känns som han är
riktigt på gång.

TOBIAS EDÉN: Nu är det hans sista
termin på college. Han kommer hem
i maj/juni och blir då klubbens
nästa proffs. Han har efter en skadefylld säsong kommit tillbaka fantastiskt bra. Han ligger mera rätt i sitt
teknikarbete. Han är känd för att ha
bra längd i slagen och ett fantastiskt
närspel. Hans stora uppgift är att få
koll på farten så att han slår rakare
och där har han redan gjort stora
framsteg.
Han placerade sig senast topp-10
på en collegetävling i USA, vilket är
mycket bra. Kommer börja spela på
Future series/Mini tour när han
kommer hem och förhoppningsvis
kan han få ett wild card till någon
tävling på Swedish Golf Tour
DANIEL UNGER: Är vår påläggskalv på
killsidan i vårt junior-SM lag. Han
kommer att köra heltid i år och försöka spela till sig resultat så att han
får tillräckliga goda resultat för att
komma in på ett bra college. Han
flyttar fram sina studieplaner och
kommer att söka till college hösten

FILIPPA MÖÖRK: Avslutade collegestudierna i förtid eftersom hon inte
kunde göra den satsning på golfen
som hon vill. Hon blev proffs i
höstas och har haft ett kanonupplägg på fys och golfträning under
vintern. Är i Spanien på läger och
kommer vara där en månad för att
sen ha Swedish Golf Tour som sin
huvudtour. Sen får vi se vilken
högre tour det blir kval till i höst.
LOUISE LARSSON: Har valt en väg där
hon vill spela hemma i Sverige 2018.
Hon vill ha det som sin huvudtour
och hon har tränat på med fys under
vintern och gör tävlingsdebut lite
senare i år.
MICHAEL JONZON: Kvalade till Europatouren i höstas, men missade kvalet
och kommer att spela en del tävlingar på Challenge Tour och Nordic

League. Han vill ha ett riktigt bra
träningsår där Europatourkvalet
2018 är det stora, stora målet. Han är
en mycket god förebild för våra
yngre spelare när det gäller erfarenhet som tävlingsspelare under lagSM. Han har hjälpt till med frågor
från andra spelare i klubben, vilket
är naturligt med tanke på att han har
nästan 25-års erfarenhet från Europatouren.

JENNY HAGLUND: Hon fick sitt genombrott tidigare och har nu gjort debut
på världens bästa tour för damer,
LPGA. Slutade på 34:e plats, vilket
är fantastiskt bra i debuten. Hon
ligger högt upp på LET:s rankinglista och kommer att satsa på två
spår i år. Spela Europatouren, det
hon erbjuds, och även spela en hel
del i USA på Symetra Tour som är
undertouren till LPGA, för att på det
viset kvala sig in på LPGA.
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TOUR OCH (RE)TOUR
Klubbens framgångsrika proffs
spelar på olika tourer i Sverige och
utomlands. Framgångar på en tour
ger oftast möjlighet att spela mer
eller mindre på en högre rankad
tour. Sen har vi nålsögat själv, det
vill säga kvalet till Europatouren
som spelas varje höst. Det kan vara
lite krångligt att hänga med kring
alla tourer, så här kommer en liten
förklaring.

Av våra spelare har såväl Christian
Nilsson som Michael Jonzon spelat på Europatouren. Sen är det ett
stort antal Karlstadspelare som varje
år testar att kvala till touren. En
mycket svår uppgift som kräver något alldeles extra av varje spelare.

världen för damer. Den touren där
vår egen Jenny Haglund nu debuterat. Spelas främst på banor i USA,
men gör även avstickare till Asien
och Australien.

HERRARNAS TOURER

Den högst rankade touren i världen
är amerikanska PGA-touren. Touren
startade redan 1929, och som bekant
ingår de fyra Majortävlingar som är
världens största golftävlingar. PGAtouren gör även en avstickare till
Europa och Asien. Förre Karlstadspelaren, Hammarösonen Jonas
Blixt spelar på PGA-touren
För spelare i Europa är naturligtvis
Europatouren den högst rankade
touren.

Undertouren till Europatouren är
Challenge Tour, som spelas i hela
Europa och även några tävlingar i
Afrika och Sydamerika.
Sen har vi Nordiska Ligan som
omfattar Sverige, Norge, Danmark
och Finland. I år blir det även en
tävling i Estland.
Future Series är undertouren till
Nordiska Ligan/Sverigetouren. Det
är alltså som en Challenge Tour för
de inhemska spelarna i Norden, eller
framförallt i Sverige.

Undertouren till LPGA heter
Symetra Tour och spelas runt om i
USA.
Tar vi klivet över till vår kontinent
så är det Europatouren som är den
bästa och mest prestigefyllda touren.
Där Jenny Haglund har haft sin
huvudtour under förra året.

DAMERNAS TOURER

LPGA är högst rankade touren i

LET Access Series är Europatourens undertour.
Här hemma i Sverige är det Swedish Golf Tour för damer som gäller.
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NY GOLFSÄSONG – NYA MÅLSÄTTNINGAR

Äntligen dags för en ny golfsäsong.
Hur låter ditt ”säsongslöfte” i år?
Träna mer, spela fler rundor, förnya
utrustningen eller...? Då vill vi så
här i första numret av Pitch ge dig
tips och inspiration: Lägg upp en
individuell utvecklingsplan för dig
själv och ta hjälp av klubbens
tränare för att nå dit.
Grundförutsättningen är den här -–
alla spelare vill och kan utvecklas på
sin nivå. På Karlstad GK finns både
kompetens och alla möjliga hjälpmedel för att utveckla spelare, oavsett förkunskaper. Tränarna tar hjälp
av tekniken för att filma, mäta

svinghastighet, mäta klubbhuvudets position vid träff med mera.
Det finns till och med tryckplattor
för att mäta trycket på fötterna under svingen för att få ut maximal
längd på slagen.
Allt det här kan du som medlem
ta del av i de portioner du vill. Ta
hjälp av klubbens tränare för att nå
ditt eget uppsatta mål, t ex att slå
längre, rakare, bli jämnare i närspelet, bättre att putta, eller vad
målet än är. Allt för att göra din golf
roligare och bättre. Och detta oavsett
din nuvarande nivå, det handlar
bara om att göra jobbet. Du kan
betrakta tränarna som din PT som

lägger upp träningen för att nå dina
mål. Klubbens studios gör att ni kan
träna tillsammans i lugn miljö, oberoende av väder och vind. Det här är
ett perfekt sätt att använda friskvårdsbidraget på. Du får både
motion och frisk luft samtidigt som
du förbättrar din golf.
Lägg upp en plan där du träffar
din tränare ungefär en gång i månaden, i gruppträning eller individuellt.
Däremellan gäller det att träna på det
som behövs för att stämma av nästa
gång ni ses. Du måste bara ge sig
själv tiden och investera i dig själv.
Det kommer att visa sig på banan, i
scorekortet och på ditt hcp sen.
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Kansliinfo
KLUBBENS HEMSIDA

Ta gärna för vana att besöka klubbens hemsida www.karlstadgk.se.
Vi försöker uppdatera så snart det
händer något på klubben, även
under vintersäsongen.

VÅRA ÖPPETTIDER

Under hela april har vi öppet på
kansliet mån - fre kl 09-17 och från att
banan öppnat även helgdagar kl 0915. Från och med 1 maj har vi öppet
på kansliet mån - fre kl 08-18 och
helgdagar kl 08-16.

NYHETSBREV

Får du nyhetsbrevet från klubben?
Bra, då vet vi att du har rätt e-post
registrerad i vårt GIT-system. Om
inte, är vi tacksamma om du går in på
www.golf.se/mingolf och registrerar
rätt e-post om den behöver ändras.
Du kan även kontakta kansliet så
hjälper vi gärna till!

VAGNBODEN

Eftersom efterfrågan på bagskåp är
väldigt stor så är vi tacksamma om
du hör av dig till oss och du inte
behöver ditt bagskåp under årets
säsong.

MEDLEMSKAP
PÅ KARLSTAD GOLFKLUBB

Det finns fortfarande ett stort intresse
av att bli medlem i klubben, vilket är
tacksamt för klubbens och anläggningens fortsatta utveckling. Vi har
möjlighet att ta in flera nya medlemmar. Om du vet någon som är intresserade får du gärna be dem att
kontakta klubben.

AUTOGIRO

Vi kan erbjuda alla medlemmar att
dela upp avgifterna med autogiro på
12 månader. För mer information gå
du in på www.karlstadgk.se.

SAMARBETE MED ÖREBRO
CITY GOLF & COUNTRY CLUB

Karlstad GK och Örebro CG&CC
(Mosjö GK & Gustavsvik GK) fortsätter sitt unika samarbete över läns-

gränsen. Detta gäller fritt spel på varandras banor måndag-fredag under
säsongen 2018.

STÄDDAGAR

2018 års städdagar är planerade till
lör-sön 21-22 april, söndag 29 april
samt ett tillfälle i höst, söndag 14
oktober. Det räcker att du är med på
en utav dagarna för att få tillbaka
städavgiften. Du anmäler dig till
kansliet via mejl info@karlstadgk.se
eller på telefon 054-86 63 53. Det är
som vanligt samling utanför klubbhuset kl 08:30 samtliga städdagar. Vi
bjuder på korv med bröd, bulle och
kaffe.

GOLFVECKAN

2018 års golfvecka är vecka 29.

FACEBOOK

Gå gärna in och gilla Karlstad Golfklubbs Facebooksida för att få dagliga uppdateringar om banan och
verksamheten.

INSTAGRAM

Du vet väl att vi
finns på Instagram? Följ oss på ”Karlstadgk” för dagliga uppdateringar
om klubben och verksamheten.

BOKNINGSREGLER

Bokningsreglerna som infördes 2017
gav ett mycket positivt resultat,
vilket höjer värdet för medlemmen
på Karlstad GK. Dessa bokningsregler innebär att vi har reserverat
starttider för medlemmar, samt gäst
till medlem, på lördagar kl 9 - 11.
Dessa starttider går att boka tre dagar
innan.
För att försöka påverka tillgängligheten på banan lite extra har vi regeln
att du ankomstregistrerar dig minst
10 minuter innan start, utebliven
ankomstregistrering betraktas som
”NO SHOW” därmed debiteras
medlemmen 100 kr och gästen 250 kr.

VAD FÅR DU SOM MEDLEM
I KARLSTAD GOLFKLUBB?

• En aktiv spelrätt i en SGF-ansluten
klubb med tillgång till 27 hål och 		
en 9-håls par-tre-bana.
• En välsorterad golfshop i sam-		
arbete med Golfstore Karlstad.
• Fina träningsmöjligheter med tillgång till välutbildade instruktörer.
• Restaurang med möjlighet att 		
använda konferensutrymme.
• Anpassade medlemsformer efter 		
dina förutsättningar.
• Rabatterad greenfee - 70 kronor på
värmlandsbanorna + några 		
vänortsklubbar.
• Tidningen Svensk Golf 10 gånger/		
år hem i brevlådan.
• Spel mot greenfee hos SGFanslutna golfklubbar.
• Möjlighet att delta i samtliga
klubbaktiviteter inklusive tävlingar.
• Ett medlemskort med boknings-		
möjligheter på alla klubbar via 		
www.golf.se.
• Den sociala gemenskap som finns 		
hos oss på Karlstad GK.
• Information via hemsida, nyhets-		
brev, Facebook, Instagram årsbok 		
och klubbtidningen Pitch.
• Unikt samarbete mellan Karlstad GK
och Örebro City Golf & CC ger medlemsnytta. Du som är guld medlem
erbjuds fritt spel på vardagar på tre
anläggningar, totalt 81 golfhål.
• Guldmedlemmar i Karlstad GK 		
spelar till halv ordinarie greenfee 		
på Forsbacka GK.
• Guldmedlemmar i Karlstad GK 		
spelar för 300 kronor på
Sotenäs GK och Onsjö GK.
• Reducerad greenfee på Mölndal, 		
Romelåsens GK. Du betalar endast
150 kronor som senior medan 		
juniorer spelar fritt.
• Reducerad greenfee på Moss 		
Rygge och Mörk GK (- 70 kronor 		
mot ordinarie greenfee).
• Medlemmar från Karlstad GK 		
spelar på Nynäshamn GK för
300 kr/senior och junior 0 kr 		
vardagar.
• 20 % rabatt på ord priser hos ACTIC
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ORANGE TEE – ETT
STEG I RÄTT RIKTNING
Svenska Golfförbundet har under
de senaste åren arbetat aktivt med
att inkludera fler kvinnor i golfen.
Detta märks inte minst genom
arbetet med vision 50/50 som förbundet tagit fram.

SOFIA
NOMINERAD
SOM ÅRETS
KLUBBCHEF
I februari offentliggjordes vilka
klubbchefer som nominerats till titeln Årets klubbchef, eller Club Manager of the Year, som den officiella
titeln är. Av golf-Sveriges alla klubbchefer blev det fem personer som till
sist var aktuella för det prestigefulla
priset. Glädjande nog var Sofia
Strindholm en av de nominerade.
Prisutdelningen hölls i samband

med GAF:s årliga sammankomst i
början av mars. Tyvärr räckte det nu
inte ända fram för Sofia, utan det
blev hennes kollega Stefan Leskinen
från Lindesberg GK som hedrades
med utmärkelsen. Bra jobbat Sofia,
säger Pitchredaktionen och det är
verkligen en ära bara att vara nominerad i den konkurrens som råder.
Fortsättning lär följa ett annat år…

Utdrag från nomineringen:

Ett steg i denna riktning är att slopa
om banorna runt om i Sverige, med
fokus på att anpassa golfbanorna
utifrån samtliga spelares perspektiv.
Nu har vi på Karlstad GK valt att
införa orange tee.
Orange tee är ett sätt att ta steg
mot en mer anpassad golfupplevelse, för alla. Det handlar om att
anpassa golfbanan så att den uppskattas av alla golfspelare. Orange
tee placeras framför röd tee och riktar sig främst till kvinnor och äldre
män men även juniorspelare. Tidigare har herrspelare kunnat flytta
fram en tee om så önskats och nu får
alltså damspelare och äldre samma
möjlighet.
Vi hoppas att orange tee innebär
att fler uppskattar golfupplevelsen
på Karlstad GK och att fler kvinnor
stannar inom golfsporten.

Sofia har som klubbchef på Karlstad Golfklubb under 2 år åstadkommit
väldigt mycket på kort tid. Både fysiskt och med andan på klubben. På en
klubb med väldigt inarbetad kultur har hon vågat ta beslut som på sikt är
avgörande för klubbens överlevnad. Hon har brottats med bekymmer med
entreprenörer och anställda som slutat. Har på nästan egen hand gjort ett
fantastiskt jobb på marknadsbiten. Sofia fick styrelsen att se det positiva
med att bolagisera. Sofias arbete att nätverka med samarbetspartners gett
klubben möjlighet att bygga en stor husbils-/husvagnsparkering.

Linda Andersson kommer förutom sin roll som marknadschef även att möta våra
trevliga gäster i receptionen.

Returadress:
Karlstad GK
Höja 510
655 92 Karlstad
Inlämnat av:
Karlstad Golfklubb AB
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