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Ordförande har ordet
Sitter här 15 mars och längtar efter att banan ska öppna.
Vintern har varit bland de varmaste på länge och nu har
Corona-viruset (covid-19) drabbat oss. Det är många saker
som pågår i vår omvärld och vi alla måste ta ansvar för att
begränsa smittspridning. Det blev väldigt påtagligt helgen
som gick, då UD informerade om att de avråder från resor
utomlands. Detta innebar att vårens golfresa till Portugal
har ställts in och deltagarna har fått besked om att de
får pengarna tillbaka, Vi får verkligen hoppas att smittan
kulminerar snart och att vi alla kan återgå till det normala,
men vi får nog räkna med att de kan ta tid. Vi hoppas att kan
genomföra vårt vårmöte enligt plan den 27 april.
2019 var ett fantastiskt år. På nytt kunde vi erbjuda våra
medlemmar och gäster en fantastisk bana, vilket vi också
kunde läsa i medlems- och gästundersökningar. På nytt
gjorde vår banpersonal ett fantastiskt jobb. Vår nya krögare
var mycket uppskattad och vi var många som njöt av de
goda luncherna. Inför säsongen var flera medlemmar med
och byggde ett nytt trädäck och tillsammans med andra
åtgärder har miljön runt klubbhuset blivit mycket trevligare.
Vi färdigställde också den nya husbilsparkeringen vilket
många gäster uppskattade. Receptionspersonalen med Peter
Svensson i spetsen tog alltid emot medlemmar och gäster på
ett varmt och välkomnande sätt. Magnus Skoglund startade

Högaktuellt

Ansvarig utgivare

Vårmöte 2020
upp handigolfen, numera kallad paragolf. På senhösten
påbörjade banpersonalen steg 1 i renoveringen av vår drivingrange där ny bevattning och dränering har anlagts. I slutet av
året investerade vi också i en golfsimulator som tillsammans
träningsmöjligheterna i vår träningshall gör att vi kan
erbjuda golfverksamhet året om. Tack vare bättre intäkter till
vår pro Filip Andersson och högre greenfee-intäkter gjorde
klubben ett positivt resultat på 183 858 kronor.
När allt är positivt så händer plötsligt något som vi inte kunde
räkna med. I december avlider vår uppskattade banchef
Janne Lindberg plötsligt. Han rycks bort ifrån oss och inte
minst från sin familj. Vi kommer alltid att minnas vad Janne
betytt för oss. Han lyckades tillsammans med personalen
att lyfta Hammarö GK till en ny nivå och vi kommer alltid att
minnas både hans gärning och hans personlighet.
Livet går vidare och måste fortsätta att driva och utveckla
vår klubb. Under vintern har stor gallring av träd skett på
banan. Det är Hammarö Kommun som äger skogen, men
gallringen har planerats gemensamt med kommun och
banpersonal. Vid fyra tillfällen har medlemmar varit med och
burit bort ris i anslutning till banan. Vi har åter igen en ny
krögare och nytt är att vi kommer ha en ordentlig golfshop.
Sweetspot är vårt nya bokningssystem där vi för gäster
kommer att prissätta golfrundan efter efterfrågan, dvs s.k.
dynamisk prissättning.
Under 2019 startade vi tillsammans med Svenska
Golfförbundet och RF SISU verksamhetsutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Berit Sundgren-Grinups
driver programmet som förändringsledare tillsammans med
många från klubben. Mycket lärorikt och vi hoppas kunna
fortsätta att utveckla vår klubb i en positiv riktning.
Vill passa på att tacka personal, styrelse och medlemmar
i kommittéer som gör ett fantastiskt arbete för att
verksamheten ska fungera i vår fina klubb.

Jörgen Lindahl

Kontakt

Hammarö Golfklubb
Barrstigen 103
663 91 HAMMARÖ
info@hammarogk.se
Tel 054-52 26 50
www.hammarogk.se

Tryck

Hammarö Tryckeri, Karlstad

Foto

Tommy Andersson

Gilla oss på

facebook

Vi ses på klubben,
Jörgen Lindahl, ordförande

Kallelse till vårmöte i Hammarö Golfklubb
Med nuvarande situation, Corona/Covid-19, så förbehåller
vi oss rätten att skjuta på mötet om det krävs.
Datum: Måndagen den 27/4 2020
Plats: Hammarö GK
Anmälan: Sker i min golf
Tider:
18:00
18:00
18:30
18:45
19:00
19:15

Mötet startar
Vad händer på klubben, Martin Zetterfeldt Edin
& Cristian Swärd
Nya entreprenörer i shop & restaurang
Vision 50/50, Berit Sundgren Grinups
Fika
Vårmötet börjar

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
		
		
		
		
7.
		
8.
		
		
9.
		
10.
		
11.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte
ordföranden ska justera mötesprotokollet.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för det
senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt
disposition av överskott respektive underskott i
enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som
revisionen avser.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
inkomna motioner.
Övriga frågor.

C:a 20:00 - Vårmötet slutar
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – DAMKOMMITTÉN

VISION 50/50
Våren 2019 startade Hammarö golfklubb ett spännande och
långsiktigt förändringsarbete, klubbutvecklingsprogrammet
Vision 50/50. Vi blev då, tillsammans med närmare 100
andra golfklubbar i Sverige, en del i Svenska Golfförbundets
satsning för en mer jämställd och inkluderande golf. För oss
var det en naturlig fortsättning på de senaste årens aktiva
arbete med värdegrundsfrågor. Vårt mål är att kvinnor och
män i alla åldrar ska känna sig välkomna till Hammarö
golfklubb – det naturliga valet för alla.
Redan på Golfens dag den 25 maj började vi
utvecklingsarbetet med att möta upp spelare vid hål 18
och restaurangen och ställa frågor om bl a fördelningen av
kön och ålder på golfspelare och samtalade med golfare
och gäster kring frågor om inkludering och jämställdhet. I
samband med damkommitténs arrangerade specialtävling
Älvorna dansar, där Karlstads damer var inbjudna att delta,
publicerades en artikel i NWT den 31 maj ”Golfen ska bli
mer jämställd” med information om Hammarö Golfklubbs
satsning på Vision 50/50.
Som förändringsledare med uppdrag att driva programmet
framåt utsågs Berit Sundgren Grinups. En styrgrupp
bestående av klubbledning samt flertalet i klubbstyrelsen
tillsattes och medlemmar rekryterades till en referensgrupp
som kom att bestå av 9 kvinnor och män i olika åldrar.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en digital
utbildning som är utvecklad av Svenska Golfförbundet i
samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna
och SISU Idrottsböcker. Styrgruppen för Vision 50/50 har
genomfört web-utbildningens två första ronder (av tre)
under verksamhetsåret 2019 och haft regelbundna fysiska
möten med vår klubbrådgivare Stefan Jansson från Svenska
Golfförbundet och Patrik Norlin från RF-SISU Värmland.
Även referensgruppen har erbjudits att följa utbildningen och
styrgruppen har tillsammans med referensgruppen haft ett
avstämningsmöte i början av år 2020. Övriga medlemmar
har kunnat följa klubbens arbete med Vision 50/50 genom
information på hemsidan, facebook och/eller på vår- och
höstmöten.
Fokus för arbetet har under hösten/vintern varit att
samla kunskap och erfarenheter om jämställdhet och
inkludering på Hammarö golfklubb. Vi har spanat helt enkelt!
Fakta och övriga spaningar har samlats i ett dokument
med arbetsnamnet ”Nulägesanalys” som kommer att
vidareutvecklas och så småningom förädlas till en flerårig
”Handlingsplan”. Under arbetet har Hammarö golfklubb
uppmärksammat Margot Rolandsson som, såvitt vi känner
till, var första kvinnan att bli ordförande i en golfklubb. Ett
stycke kvinnohistoria att vara stolta över!
Berit Sundgren Grinups
Förändringsledare
berit.grinups@outlook.com
070-6182310

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – JUNIORKOMMITTÉN
Hammarö GK:s juniorkommitté skall arbeta med att skapa
en verksamhet som bidrar till att göra golfen attraktiv och
rolig på Hammarö GK. Vår vision är att skapa en attraktiv
juniorverksamhet på Hammarö GK för att öka intresset
för golfspelet på alla nivåer, allt från nybörjare till elit på
juniornivå.
Filip Andersson gjorde sin tredje säsong som huvudtränare
för våra juniorer, där han gör ett fantastiskt jobb och är
mycket omtyckt av våra juniorer. Säsongen 2019 började som
vanligt med inomhusträning tillsammans med Filip, allt för
att få en så bra start som möjligt inför utomhussäsongen.
Man tränade i golfhallen i klubbhuset. Utomhussäsongen
startade med en Kick-off i slutet på April där vi träffades
och hade kul med olika aktiviteter. Under säsongen har det
genomförts en massa träningar, tävlingar, läger och andra
aktiviteter. Under sommarlovet bedrevs träningen på dagtid
och det var även ett sommarläger där Filip tränade de som
deltog under fyra dagar. Vi har haft många juniorer som varit
ute och tävlat runtomkring i Värmland under säsongen 2019
vilket vi tycker är fantastiskt roligt.

I september arrangerade vi Jonas Blixt Invitational för 6:e
gången och det var samma succé som tidigare år. Det kom
juniorer från stora delar av landet och vi får väldigt bra betyg
för en fantastisk tävling och ett mycket bra arrangemang.
Nytt för säsongen 2019 var ”Jonas Blixt Invitational Cup”. En
Prova-på dag där sjundeklassare från Hammarlunden fick
testa att spela golf hos oss. Det deltog ca. 120 ungdomar på
denna dag. Detta arrangemang skulle vara väldigt svår att
genomföra om det inte vore för det engagemang som våra
medlemmar visar med att vara med och hjälpa till på denna
tävling. Stort TACK till alla er som var med och hjälpte oss att
arrangera tävlingen. Nu ser vi fram emot 7:e upplagan av JBI
2020 som kommer spelas den 15/8.
Under säsongen arrangerade vi även ”Länsförsäkringar
Värmland junior tour” en tävling som gick över hela
säsongen. Slutsegrare var Wille Veines Leike. Stort tack till
Länsförsäkringar Värmland som gjorde denna tävling möjlig!
Nu ser vi fram emot en ny säsong 2020 med nya utmaningar
för våra juniorer.
Med vänlig hälsning Juniorkommittén

Damkommittén har under 2019 arrangerat 18 tävlingar.
Tävlingsdag är tisdagar och vi har haft starter både förmiddag
och eftermiddag. Tävlingsutbudet är både singeltävlingar och
lagtävlingar, mestadels 18 hål men under hösten några 9 hål.

greensome 9 hål med shotgunstart kl 17. Därefter middag med
prisutdelning i restaurangen.

Även detta år hade vi bjudit in Karlstad GK:s damer till tävlingen
”Älvorna Dansar” på Kristihimmelsfärd. Inresset var stort med
många anmälda, men tyvärr spådde SMHI oväder och vi fick
16 avbokningar i sista stund! Trots detta hade vi som deltog en
mycket trevlig tävling med gemensam lunch och prisutdelning
efteråt.

Antalet deltagare/tävling ligger ungefär som 2018 på ca 30.
Vi hade flera sammankomster med mat och prisutdelningar
under året.

Tävlingen ”Midsommardansen” spelades traditionsenligt dagen
för midsommarafton. Dam ”bjuder upp” herre och vi spelade

Majlis Iverlund, Charlotte Hjort, Britt-Marie Backlund och
Harriet Forsberg. Under hösten tillkom Elisabeth Borlaff
Bergström.

Välgörenhetstävlingen ”Rosa Slaget” spelades i slutet av augusti
och inbringade 2635kr till Bröstcancerfonden.

DK deltog i Golfens Dag 25/5.
DK har under året bestått av:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – HERRKOMMITTÉN
Hammarö GK´s Herrkommité arrangerar under säsongen
Herrgolf för klubbens manliga medlemmar, födda senast 2004
(fyller 16 år under 2020 ) och av klubbmedlem inbjuden gäst.
Herrgolfen på Hammarö är bland de mest aktiva i hela
Värmland. Vår onsdagsgolf kan locka upp till 100 personer.
Under 2019 har 1 216 rundor spelats på 16 onsdagar, vilket ger
ett snitt på 76 deltagare varje onsdag.

Top Flit Cup är en utmaningstävling mot Bryngfjordens
herrgolfare och deltagande lag utgörs av de herrar som
deltagit flitigast under Onsdagsgolfen. Tävlingsbanan
alterneras mellan Hammarö och Bryngfjorden.
Grappcupen är en utmanande matchtävling för tvåmannalag
som spelas med varierande spelformer under säsongen.

Herrgolfen består av 6 deltävlingar:

För att stimulera nya och fler herrar att deltaga i herrgolfen,
startades under 2019 en facebookgrupp med avsikt att
underlätta och sammankoppla nya spelpartner.

Onsdagsgolf, Shoot Out, Herrmasters, Bäste
Herrgolfare, Grabbcupen samt Top Flit Cup.

Utvärdering av detta pågår samtidigt som också nya idéer
och grepp för att bredda vår herrgolf ständigt fortgår.

Onsdagsgolfen består av 16 deltävlingar, med spel varje
onsdag undantaget Femdagars V 27 och Golfveckan V29.

Herrkommitén 2020 består av:

Onsdagsgolfen avslutas med en Shoot Out för de 25
bäst placerade deltagarna och säsongen avslutas med
Herrmasters, där spelare som deltagit minst 6 onsdagar är
kvalificerade.

Göran Kronström, Ordförande
Pelle Lindeman, Kassör
Raymond Westin Eld, Sekreterare
Per-Anders Andersson, Ledamot
Mats Rudqvist, Ledamot

Bäste Herrgolfare blir den som under Onsdagstävlingarna
spelat ihop flest poäng enligt en fallande skala från 10 poäng
vid vinst till 1 poäng för deltagande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – SENIORKOMMITTEN
Vi seniorer har verkligen njutit av vår fina bana och fina
väderförhållanden som givit en lång säsong. Vi tävlar på
torsdagar och har dels haft en serie om 8 deltävlingar och
enstaka tävlingar med olika karaktär. Vi har noterat att
partävlingar blivit allt populärare och speciellt höstens
3-dagars (tillsammans med Kil och Karlstad) som alltid blir
fulltecknad. Vi ansvarar också för en herr och en damtävling
i Värmlandsserien (H 50 resp. D 50). Vi har deltagit med lag
i Mellansvenska veteransseriens grupp H 65 och H 75. där
gäller matchspel vilket är uppskattat. Vi tillämpar ingen
seedning utan alla får vara med på samma villkor.
Årets golfresa gick till Saxå som bjuder på en vacker och
mycket speciell bana som uppskattas av många.

Våra seniorer har villigt ställt upp som golfvärdar och
berättat för andra vilken trevlig uppgift detta är.
Det har inte bara varit positiva saker som hänt under året. Vi
har fått följa vår kommittes stöttepelare Christer Nilssons
kamp mot sin sjukdom som ledde till hans bortgång under
hösten.
Vi hoppas nu på ett år fritt från dramatiska händelser och
att vi får njuta av vår underbara bana under en ny lång
golfsäsong.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – PARAGOLFKOMMITTEN
I mars drog paragolfprojektet igång på allvar. Till en
början var det stort fokus på att få in medel till satsningen
och glädjande nog fick vi inom kort positiva besked från
exempelvis Eugeniastiftelsen och Victoriafonden som gav
projektet lite arbetsro inför framtiden.
I början av maj var det en kickoff med bland annat
paragolfspelaren Joakim Björkman, rankad nia i världen. Vi
var då 14 spelare på plats vilket gav mersmak inför framtiden.
Vi har även haft några träningstillfällen med människor med
halvsidesförlamning – ett hemiplegikerprojekt med Parasport
Värmland som kommer fortlöpa, och utvidgas, även i år.
Under sommaren och hösten tuffade paragolfträningarna på
med minst en storträff / månad, samt individuella träffar för
de spelare som trivdes bättre när det var lite lugnare.

Lugnt var det knappast när ATG Drömfond och
hockeylegenden (och låghandikapparen) Peter Foppa Forsberg
i slutet av augusti gästade klubben tillsammans med
ett inspelningsteam. Hammarö GK var nämligen en av
finalisterna där och kröntes några månader senare, med
skräckblandad förtjusning för undertecknad, bakom en
travhäst på Jägersro i Malmö. Trots att det inte blev finalseger
så spreds deras fina film till över en miljon människor vilken
ju är en otrolig bonus för vår fina klubb.
Nu är det mesta på plats inför årets paragolfsäsongen som
bland annat kommer innehålla ett samprojekt med Svenska
Bowlingförbundet, ett läger i juni och en egen tävling som
redan är finansierad av landstinget.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – BANKOMMITTÉN
Verksamhetsåret 2019 gällande banan utföll med mycket gott
resultat. Banan var i stort sett under hela säsongen i mycket
gott skick, vilket har återkopplats både från medlemmar och
gäster.

Under senhösten och vintern har kommunen gallrat skog på
i stort sett hela banområdet, detta kommer att medföra ökad
åtkomst för solljus och vind för våra gräsytor och verka för
en hög kvalité på våra greener, fairways och tees.

Det pumpbyte som genomfördes och sattes i drift tidig vår
innebar en stor förändring i positiv riktning avseende de
problem vi haft med läckage i bevattningssystemet.

Ett planeringsarbete för att tillvarata de möjligheter som
gallringen medfört i fråga om banförbättringar har startats
upp och kommer förhoppningsvis att märkas redan under
kommande säsong.

Det förbättringsarbete som gjorts på hål 8 förbättrade
hålets spelbarhet i hög grad. Liknande arbeten med andra
greenområden kommer så småningom att genomföras på sikt.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de som varit med
och dragit ris och städat i skogen, ett kanonjobb!
Hammarö GK

Väl mött ute på banan!
Magnus Skoglund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – HCP & REGELKOMMITTÈN
Året började som vanligt med den årliga revisionen.

Årets stora händelse var införande av de nya reglerna.

Det var sista gången den gjordes i den här formen i o m nytt
hcp-system från 2020.

Vi genomförde två informationsträffar i början av året med
det materiel som tillhandahölls av SGF.

Totalt reviderades 124 medlemmar 49 sänkningar och 75
höjningar.

I slutet av året deltog vi i genomgång som SGF arrangerade av
det nya hcp-systemet som kommer gälla fr.o.m. 2020.

Dessutom justerades 5 medlemmar genom enskild revision.
Mvh Erik Nordenberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – MARKNADSGRUPPEN
2019 lyckades Marknadsgruppen skapa intäkter om ca
850 tkr. Vi har lyckats med att sälja in vår uppdaterade
konferensanläggning till väletablerade företag i och utanför
kommunen.
I syfte att stärka klubbens relationer med våra partners,
och även mellan dem, har vi ordnat ett antal event under
året. Vi har haft frukostmöten med bra anslutning där vi
informerat om vad som händer på klubben. Där även våra
partners fått möjlighet att presentera sina företag. Vi har
arrangerat hockeyevent med våra partners, där vi såg FBK
mot Djurgården.

Vi som jobbar i gruppen är Martin Zetterfeldt Edin, Lennart
Larsson, Sten Åberg, Peter Adolfsson.
I våra kontakter med samarbetspartners märker vi att
klubbens arbete med juniorer, paragolf och vision 50/50 för
en mer jämställd och inkluderande golf är mycket uppskattat.
Avslutningsvis lyckades vi även att vinna årets
prestigefyllda Ryder Cup-tävling mot Karlstad Golfklubbs
samarbetspartners.
Vi ser fram mot en spännande säsong 2020!
Marknadsgruppen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén har planerat och arrangerat
sexton tävlingar under året, nio lag/par respektive sju
singeltävlingar, och det har varit en mix av olika spelformer.
Dessutom har kommittén deltagit i planeringen och
genomförande av Femdagarsgolfen.

Tävlingskommittén har haft ett planeringsmöte på våren,
deltagit i Värmlands golfförbunds utbildning av GIT samt i
utbildning om de nya golfreglerna 2019. Säsongen avslutades
med en resa till Degerfors golfklubb tillsammans med
medlemmar i övriga kommittéer och styrelsen.

Tävlingssäsongen startar och avslutas med den mycket
uppskattade tävlingen Big Bang, en fyrmannascramble med
efterföljande middag. Tävlingskommittén har arrangerat tre
tävlingar förbundstävlingar, Ekebygolfen by Nordic Choice
Hotels, Lecab order of Merit samt Teen Tour Future. Under
året genomfördes tre tävlingar med nya samarbetspartners,
Tummens golfrestaurang, Fläktteknik respektive Aurora
Partners. Ett särskilt tack till dem.

Tävlingskommitténs medlemmar; Susanne Carlsson
(ordförande), Hans Olsson, Inger Björkman,
Christer Åbjörn, Thomas Josephsson, Torleif Roswall, Kjell
Wennerström, Mikael Jansson, Peter Carlsson, Morgan
Aronsson, Björn Johansson och Kjell Aronsson.
Susanne Carlsson
Ordförande tävlingskommittén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – FASTIGHETSKOMMITTÉN
Fastighetskommitténs övergripande mål är att tillse så att
byggnader och kringliggande mark är funktionella samt
i gott skick. Genom tillsyn av våra byggnader upprätta
underhållsplaner för att se till så att vi håller våra byggnader i
bra skick. Fastighetskommittén skall fånga upp idéer/förslag
från våra medlemmar som kommer in för att utveckla/förfina
vår anläggning.

Några projekt som slutfördes under 2019:
- Slutförande av husbilsparkeringen med uppsättning och
inkoppling av elstolpar.
- Bygge av trädäck på uteserveringen.
Fastighetskommittén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – STYRELSEN
När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande
organ. Styrelsen skall verka för klubbens utveckling inom ramar
för RF:s, SGF:s och golfklubbens stadgar. Styrelsen ansvarar för
golfklubbens verksamhet enligt fastställda planer och arbetar
för att tillvarata samtliga medlemmars intresse. Det operativa
ansvaret är delegerat till klubbchefen.
Styrelsens arbetssätt har under 2019 reglerats av
styrdokumenten:
• Stadgar för Hammarö Golfklubb
• Verksamhetsplan 2019
Styrelsen har under 2019 haft 9 protokollförda
styrelsemöten och följande sammansättning:
Jörgen Lindahl, ordf
Ruth Hansson, ledamot
Lena Hedström, ledamot
Thomas Hallgren, ledamot
Berit Sundgren-Grinups, ledamot
Maria Wahl, suppleant
Maria Söderqvist, suppleant

Tillsammans med personal, styrelse och kommittéer har vår
positiva utveckling fortsatt.
I september genomfördes en styrelse- och kommitté-resa till
Degerfors Golfklubb. Förutom att vi hade trevligt och spelade
golf, så arbetade vi med verksamhetsutveckling. Saker som vi
var nöjda med var banans kvalitet, restaurangen, miljön runt
klubbhuset, det positiva klimatet i klubben och reception. Vi
fick förslag på att genomföra fler städdagar, förbättra shopen,
anskaffa golfsimulator, sopsortering utefter banan, förbättra
Tee 48 på några hål. En sak som alla var eniga om var att
vi inte ska byta krögare varje år. Det finns fler förslag, men
några av dessa har vi redan genomfört inför säsongen 2020.
Andra finns med i planeringen.
Jörgen Lindahl, Ordförande
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Den fullständiga årsredovisningen med
noter och revisionsberättelse finns att
ladda ner på klubbens hemsida.

Årsredovisning
2019

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Klubbens ekonomiska utveckling i sammandrag

		
2019		 2018
2017
2016
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

tkr 9 158		
tkr 196		
tkr 9 084		

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

9 119
90
8 905

Balanserat
reultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
2 959 506
Disposition av föregående års resultat
89 655
Årets reultat		
Belopp vid årets utgång

8 691
6
8 476

3 049 161

7 871
44
5 085

3 049 161
0
183 858

183 858

3 233 019

		 2019-12-31		2018-12-31

					
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
50 603
1 500 323
1 640 531
32 747

Summa materiella anläggningstillgångar			

3 162 899 		

3 224 204

Summa anläggningtillgångar		

3 162 899

3 224 204

Omsättningstillgångar

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande står följande vinstmedel (kronor)
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

3 049 160
183 858

kronor 3 233 018

Disponeras så att i ny räkning överförs

kronor 3 233 018

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING			
				

			
2019-12-31		 2018-12-31

Nettoomsättning			
Övriga rörelseintäkter 			
Summa rörelseintäkter 			

9 158 432 		
170 074 		
9 328 506 		

9 118 770
18 471
9 137 241

Rörelsekostnader
Handelsvaror		
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader		
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
Övriga rörelsekostnader		

-

248 438
4 082 887
4 075 022
704 702
17 750 		

534 026
3 887 455
3 875 793
749 720
0

Summa rörelsekostnader		

-

9 128 799

-

9 046 994

199 707		

90 247

Rörelseresultat			
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-

302		
3 652
-

0
592

Summa finansiella poster		

3 350

-

592

Resultat efter finansiella poster			

196 357 		

89 655

Resultat före skatt			

196 357 		

89 655

-

12 499 		

0

Årets resultat			

183 858 		

89 655

Skatter
Skatt på årets resultat		

BALANSRÄKNING
		

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
		
42 352 		
Bananläggning			 1 325 652 		
Inventarier, verktyg och fordon			
1 325 289 		
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar			
469 606 		

Totalt

89 655
-89 655
183 858

Årsredovisning
2019

-

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror			

72 651 		

51 354

Summa varulager			

72 651 		

51 354

Kortfristiga fordringar
Medlemsfordringar			
Övriga kortfristiga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			

4 597 738 		
251 482 		
180 616 		

4 120 308
98 750
230 735

Summa kortfristiga fordringar			

5 029 836 		

4 449 793

Kassa och bank
Kassa och bank			

818 844 		

1 180 128

Summa kassa och bank			

818 844 		

1 180 128

Summa omsättningstillgångar			

5 921 331 		

5 681 275

Summa tillgångar			

9 084 230 		

8 905 479

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust			
Årets resultat			

3 049 160 		
183 858 		

2 959 506
89 655

Summa fritt eget kapital			

3 233 018 		

3 049 161

Summa eget kapital			

3 233 018 		

3 049 161

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder			
Förutbetalda spel- o medlemsavgifter			
Leverantörsskulder			
Aktuella skatteskulder			
Övriga kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			

64 075 		
4 713 400 		
65 587 		
96 973 		
312 951 		
598 226 		

37 345
4 205 320
665 300
75 893
434 137
438 323

Summa kortfristiga skulder			

5 851 212 		

5 856 318

Summa eget kapital och skulder			

9 084 230 		

8 905 479

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Den fullständiga årsredovisningen med
noter och revisionsberättelse finns att
ladda ner på klubbens hemsida.

Årsredovisning
2019

KASSAFLÖDESANALYS			
				

		
2019		 2018

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster			
199 707 		
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde			
704 702 		
Erhållen ränta			
302		
Erlagd ränta		
3 652
-

90 247
749 720
0
592

909 640 		

805 757

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbete		
Förändring av kortfristiga fordringar		
Förändring av kortfristiga skulder		

21 297
580 043
26 187 		

22 812
31 715
373 443

282 113 		

1 124 673

Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		

643 397

-

525 082

Kassaflöde från investeringsverksamheten		
643 397

-

525 082

361 284 		

599 591

Årets kassaflöde		

-

-

RESULTATANALYS 2019-12-31
2019

INTÄKTER

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital			

-

Årsredovisning
2019

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början			
1 180 128 		
580 537
		
Likvida medel vid årets slut			
818 844 		
1 180 128

Prognos
2019

Budget
2020

2018

2017

		

Medlemsrelaterade intäkter 		 4 466 		 4 464 		 4 530		 4 259 		 4 088
Anmälningsavgift tävlingar		 554 		 607 		 550 		 517 		 489
Träning, utbildning, range mm 		 886 		 882 		 870 		 641 		 656
Företagsarrangemang 		 849 		 849 		 900 		 998 		 908
Förs./uthyrning golfbilar, -vaganr mm 		 153 		 152 		 200 		 155 		 136
Greenfee gästspelare 		 1 812 		 1 767 		 1 945 		 1 802 		 1 513
Arrende- och hyresintäkter 		
74 		
66 		
70 		
50 		
42
Shop 		
34 		
74 				
32 		 143
Övriga intäkter 		 252 		 206 		
71 		
88 		 190
Summa rörelseintäkter 		 9 080 		 9 067 		 9 136 		 8 542 		 8 165

KOSTNADER
Kommitté/medlemskostnader
Tävlingskostnader
Tränings- och utbildningskostnader
Restaurangkostnad
Kostnader företagsarrangemang
Inköp golfprodukter och övriga kostnader
Lokal- och fastighetskostnader
Driftskostnader för bana och anläggning
Administrativa kostnader för bana och anläggning
Personalkostnader inkl. soc avg. uttbildning mm
Avskrivningar, netto
Skatt
Summa kostnader

-

592
266
69
		
158

-

590
260
111

-

153

577
- 1 991
451
- 4 075
705
12

575
- 2 039
443
- 4 112
714

569
- 2 338
429
- 4 102
640

568
- 1 864
360
- 3 889
750

- 545
- 1 728
- 367
- 3 605
- 759

- 8 896

- 8 997

- 9 107

- 8 453

- 8 159

RÖRELSERESULTAT 		

Covid-19
Covid-19 innebär en ny situation för samhället och
många frågeställningar som måste hanteras för
både arbetsgivaren och den enskilde.
Vi ser i nuläget ingen väsentlig påverkan på
vår verksamhet och med våra implementerade
försiktighetsåtgärder bedömer vi enligt vår
riskanalys inte att vi behöver känna oro över att
bolaget inte kommer klara dess finansiella åtagande
på 12 månaders sikt.

184 		

-

70 		

509
260
100
116
160

-

555
223
111

-

495
266
105

-

133

-

173

29 		

89 		
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Avs. Hammarö Golfklubb, Barrstigen 103, 663 91 HAMMARÖ

Lunchbuffé med klassisk

husmanskost, pizza, salladsbord & kaffe.

Varmt välkomna till
golfsäsongen 2020!

DOCTOR

GOLF

Vi erbjuder ett bättre golfliv!
Varmt välkomna in i shopen!
Hans Ericsson med personal
054-52 26 50
hans@hjekonsult.se

