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Ordförande har ordet
Säsongen närmar sig igen! Fortfarande är det kallt på nätterna
men soligt och skönt mitt på dagen. Tjälen har inte gått ur
marken men arbetet på banan är i full gång. Det röjs och rensas,
stubbar tas bort och redan nu gödslar man under och vattnar
ovanpå dukarna på greenerna. Nya mål till rangen snickras på,
shopen är proppfull med kartonger som packas upp och borden
i restaurangen är dukade. Kort sagt, vi är redo för en härlig,
lång säsong med golf, glädje och trevlig samvaro.
Efter en vinter med distansering och restriktioner hade vi
hoppats på allt slippa allt sådant, men så blir det inte riktigt
ännu. Ett tag till måste vi förhålla oss till alla rekommendationer,
men det viktigaste är ju trots allt att vi får komma ut på banan
och spela golf!
Nya medlemmar kommer till och några slutar naturligtvis också,
men vi börjar närma oss det tak vi tror är rimligt, 1.200 aktiva
spelare.

Vårmöte 2021
Vår nyvalde ordförande avlutade hastigt sitt uppdrag i samband
med extramötet i januari. Endast årsmöten kan utse ny
ordförande och efter lite diskussioner i styrelsen har jag tagit
rollen som ordförande under förutsättning att arbetsuppgifter
i högre grad fördelas inom gruppen. Samtidigt får
valberedningen uppdraget att omedelbart inleda arbetet med
att hitta ny ordförandekandidat.
Med förhoppning om en riktigt härlig golfsäsong!

Kallelse till vårmöte 2021 Hammarö Golfklubb
Datum:
Tisdagen den 27:e april 2021, kl. 18.00
Plats:
Mötet hålls digitalt på Zoom.
Anmälan: Sker i ”Min golf” under länken ”Sök tävling”
där mötet är upplagt motsvarande en tävlingsaktivitet.
Länk för inloggning till själva mötet kommer att skickas
ut till alla anmälda före mötet.
Kallade:

Jörgen Lindahl, ordförande

Samtliga medlemmar i Hammarö GK

Information: (start 18.00)
• Klubbchef och banchef har ordet
• Banarkitekt Johan Benestam om ”Det perfekta golfhålet”
och lite om utvecklingen av hål 4 på Hammarö.
• Nybörjarresan. Head pro Filip Andersson
Mötesagenda: (start ca 18.45)
1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötets har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Högaktuellt

Ansvarig utgivare
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
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Val av två justerare, tillika rösträknare, som skall
justera protokollet.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för det
senaste 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.
Investering stubbfräs. Se dokument på hemsidan
för info.
Beslut kring Handlingsplan Vision 50/50.
Diplomering.
Övriga frågor.
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VISION 50/50

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – JUNIORKOMMITTÉN

Våren 2019 startade Hammarö golfklubb ett spännande och
långsiktigt förändringsarbete, klubbutvecklingsprogrammet
Vision 50/50. Vi är en av drygt 100 andra golfklubbar i
Sverige en del i Svenska Golfförbundets satsning för en mer
jämställd och inkluderande golf. Vårt arbete är organiserat
med en styrgrupp och referensgrupp och leds av en
förändringsledare.

med hjälp av GQ ambassadör Caroline Blixt. Vidare har en
mindre enkät- och intervjustudie genomförts under hösten
bland våra nya medlemmar för att ta reda på vad de känner
till om Vision 50/50. Resultatet presenteras i början av 2021.
Arbetet med att ta fram en kort film om klubbens arbete för
att främja jämställdhet och inkludering har också påbörjats
under året. Planeras vara färdig till säsongen 2021.

Säsongen började i vanlig ordning med vinterträning med
30 deltagande juniorer. Temat var golfteknik och fysträning.
Träningen leddes av klubbens Headpro Filip och pågick fram
till mitten av april.

yngre juniorer. Filip genomförde träningen för de äldre
juniorerna samt tävlingsgrupperna.

Covid-19 gjorde att den årliga uppstarten fick ställas in
samt att tävlingarna inte drog igång förrän 1/7. Men annars
påverkades inte verksamheten nämnvärt.

Under verksamhetsåret 2020 fortsatte och avslutade vi
den digitala utbildningen som är utvecklad av Svenska
Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU
Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Kartläggningen/
spaningen som genomförts under 2019 dokumenterades i
en s.k. ”Nulägesanalys”. Den fungerade som underlag för att
identifiera våra problemområden och för formulering av mål
och aktiviteter i en flerårig handlingsplan. Ett fysiskt möte
med styr- och referensgrupp för att diskutera resultatet av
kartläggningen hann vi genomföra i slutet av januari innan
pandemin satte stopp för fysiska träffar. Styrgruppen samt en
mindre arbetsgrupp, utsedd av styrgruppen, arbetade under
året fram ett förslag till handlingsplan som kommunicerades
första gången på det sammanslagna digitala vår/höstmötet i
december 2020.

Pga pandemin har medlemmarna hänvisats till hemsida och
sociala medier för att följa med i utvecklingsarbetet. Bl a har
tre artiklar med fokus på kunskap och fakta med rubriken
”Nyfiken på jämställdhet” publicerats. Under rubriken
”Röster om satsningen på Vision 50/50” har sju personer från
klubbledningen, medlemmar, m fl intervjuats om sin syn
på arbetet. Kontinuerlig information har spridids på dessa
kommunikationskanalser och på det digitala sammanslagna
vår- och höstmötet i december.

Nyhet för 2020 var att William Persson, på ett utmärkt vis,
tillsammans med juniorledarna genomförde träning av våra

Säsongen rundades av med tävling på ”Blixtbanan” (hål 3,
4 och 5) och nattgolf med självlysande bollar. Vår eminenta
krögare bistod med pizza på kvällen. Det var en utmärkt
arrangerad kväll av våra ideella krafter.

På vårmötet 2021 planeras ”Handlingsplan för jämställdhet
och inkludering 2021-2025” kunna antas och klubben
diplomeras av Svenska Golfförbundet. Som förändringsledare
vill jag tacka alla som under året varit aktiva, engagerade
eller på annat sätt visat intresse i förbättringsarbetet.

Inför sommarsäsongen anslöt klubben till och certifierades
av Green Queens, en nationell kommunion för att attrahera
unga kvinnor till golfspel. Ett uppskattat event anordnades

Berit Sundgren Grinups
Förändringsledare
Vision 50/50

Under sommarlovet genomfördes läger och sommarträning.
På sommarlägret deltog över 30 juniorer.

Med vänlig hälsning Juniorkommittén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – DAMKOMMITTÉN
Under detta Coronaår har inget varit sig likt. Tyvärr kunde inte
hela tävlingsprogrammet genomföras, alla vårens tävlingar blev
inställda. Vi kom igång under hösten och då genomfördes åtta
tävlingar.
Tisdagar är vår tävlingsdag och i år har vi haft starttider mellan
16 och 18 för lottade tävlingar, förutom några VSOP.
Vi hade ”Coronaanpassat” hanteringen runt våra tävlingar,
information och scorekort placerades ute och det fungerade väl.
Tävlingen Rosa Slaget är en välgörenhetstävling där
tävlingsavgifterna, 2755kr, oavkortat gick till Cancerfonden
Rosa Bandet.

Damernas avslutningstävling ”Sista Chansen” gick av stapeln
12/9. Vi hade shotgunstart och 25 damer deltog i denna tävling,
tyvärr färre än det brukar vara trots att kvalgränsen slopats.
Men en HIO av Stana Bengtsson på hål 11 och en Eagle på hål
1 av Nina Fredriksson förgyllde tillställningen.GRATTIS till ER!
Upptaktsmöte och andra sammankomster kunde i år inte
genomföras.
DK har under året bestått av:
Majlis Iverlund, Charlotte Hjort, Britt-Marie Backlund,
Harriet Forsberg och Helena Bäckström.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – 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.

P.g.a. pandemin 2020 så har vi inte kunnat genomföra några
större projekt men hoppas vi snart kan komma tillbaka till
en bättre vardag där vi kan samlas i mindre grupper för att
kunna vidareutveckla vår anläggning.
Projekt som gjorts under 2020:
- Byte av hela låssystemet i våra fastigheter.
Fastighetskommittén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – HERRKOMMITTÉN
Hammarö GK:s Herrkommitté arrangerar under säsongen
Herrgolf för klubbens manliga medlemmar, födda senast 2005
(fyller 16 år under 2021) och av klubbmedlem inbjuden gäst.
Herrgolfen på Hammarö är bland de mest aktiva i hela Värmland.
Vår onsdagsgolf kan locka upp till 100 personer per speltillfälle.
Spelåret 2020 blev påverkad av pandemin och endast 10 av 16
onsdagar kund genomföras. På dessa 10 onsdagar deltog 736
spelare vilket ger ett genomsnitt på 74 deltagare varje onsdag.

Herrgolfen består av 6 deltävlingar:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – PARAGOLFKOMMITTEN
I april började årets något märkliga säsong för paragolfarna
med spel ute på korthålsbanan. Vissa i målgruppen har varit
i karantän sedan mars 2020 eftersom det hade varit direkt
förödande ifall deras inre organ drabbades av coronaviruset.
Men för dem som kunnat medverka har säkerhet gått i
främsta ledet med rejäla avstånd och alla toalettbesök etc. på
hemmaplan innan vi har samlats på banan.

Vi har haft månatliga träffar, fått all utrustning på plats, och i
mitten av augusti kröntes säsongen när paragolfen för första
gången var en del av Jonas Blixt Invitational - något som vi
framöver vill fortsätta bygga på. Med oss hade vi bland annat
paragolfstjärnan, världsnian Joakim Björkman som imponerade
på samtliga inblandade, framför allt de yngre, när han var nära
att träffa vissa flaggor från 150-meterspinnen.

Onsdagsgolf, Shoot Out, Herrmasters, Bäste
herrgolfare, Grabbcupen samt Top Flit Cup.
Onsdagsgolfen består av 16 deltävlingar med spel varje
onsdag undantaget Femdagars v27 och Golfveckan v29.
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.
Bäste Herrgolfare blir den som under säsongen spelat ihop
flest poäng enligt en fallande skala från 10 poäng vid vinst till
1 poäng för deltagande.

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.
För att stimulera nya och fler herrar att deltaga i herrgolfen
startades under 2019 en facebookgrupp med avsikt att
underlätta och sammankoppla nya spelpartners.
Utvärdering av detta pågår samtidigt som också nya idéer
och grepp för att bredda vår herrgolf ständigt fortgår.

Herrkommitén 2021 består av:
Pelle Lindeman, Ordförande
Per-Anders Andersson, Ledamot
Mats Rudqvist, Ledamot
Manfred Nöbauer, Ledamot
Per Eriksson, Ledamot

6

7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – SENIORKOMMITTEN
Våra seniorer har tagit väl vara på möjligheten att spela golf
trots coronapandemin. Något uppstartsmöte kunde inte hållas
och tävlingsverksamheten kunde inte starta före den 30 juli.
Seniorserien begränsades till 5 tävlingar varav de bästa 4
räknades. Tre partävlingar genomfördes. Någon 3-dagarstävling
blev det inte. Värmlandsseriens H 50 och D 50 inställdes
liksom Mellansvenska veteranseriens H 65 och H 75 tävlingar.

Något höstmöte med prisutdelning kunde inte hållas varför
pristagarnas pengar sattes in på deras konto i klubben.
Således trots pandemin en lång säsong med spel på en otroligt
fin bana där vi alla glatt oss åt alla de förändringar som utförts
under året.
Vi ser nu fram emot ett 2021 då vaccinationer ska kunna ge oss
en utvidgad och säkrare tillvaro på golfbanan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – HCP & REGELKOMMITTÈN
Året 2020 var första året med det nya världshandicapsystemet
(WHS). Den stora idén med detta är att alla golfare i hela världen
ska ha ett gemensamt handicapsystem. Detta startades upp
1 mars i Sverige.

• Antal medlemmar som har 1-19 st ronder registrerade
under året 515 st

Vi på HöGK bjöd i mars månad in till två informationstillfällen
för hur detta nya hcp-system fungerar. Materialet som användes
tillhandahölls av SGF. Ett 15-tal personer deltog.

Min summering av hcp-året 2020 är att HöGk’s medlemmar
sköter detta med handicaprapportering väldigt bra.

I början av säsongen var det en del problem med drifstörningar
och en del felaktiga handicaputräkningar. Problemen minskade
efter hand och efter halvåsrskiftet har det endast varit något
enstaka fall med felaktigt uträknat handicap.
Funktionen Playing Conditions Calculation (PCC) är dock
avstängd sedan i maj och har ännu ej startats upp.
Klubbens handicapöversyn gjorde jag 30 december.
Lite hcp-statistik från översynen för 2020 för HöGk:
• Antal HöGk medlemmar totalt som ligger i systemet: 1114 st
(Not: Skillnaden mot klubbens totala antal medlemmar
förklaras av att jag Hcp-rapporten endast tar med dom
medlemmarna som har HöGk som sin Hemmaklubb)
• Antal medlemmar som har över 20 st registrerade ronder
under året: 399 st

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – MARKNADSGRUPPEN
Under 2020 lyckades Marknadsgruppen skapa intäkter om
ca 788 tkr mot en budget på 900 tkr och ett fjolår på 849 tkr.
Här kan vi främst se att företagsgolf inte arrangerades i den
utsträckning som vi hoppats på, kopplat till Covid-19. Vi hade
lyckats med att sälja in vår uppdaterade konferensanläggning
till väletablerade företag i och utanför kommunen inför
säsongen, men allt blev avbokat även här kopplat till Covid-19.

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 fortsatt uppskattat.
Avslutningsvis lyckades vi även att vinna årets
prestigefyllda Ryder Cup-tävling mot Karlstad Golfklubbs
samarbetspartners för andra året i rad och på bortaplan
denna gång. Stort tack till alla som var involverade i laget!

I syfte att stärka klubbens relationer med våra partners,
och även mellan dem, kunde vi tyvärr inte anordna
nätverksträffar i den utsträckning som planerat under året
på grund av Covid-19. Vi hann arrangera ett hockeyevent med
våra partners, där vi såg FBK mot Djurgården innan Covid-19
bröt ut på allvar.

Vi som jobbat i gruppen 2020 är Martin Zetterfeldt Edin,
Lennart Larsson, Sten Åberg & Peter Adolfsson. Sten & Peter
har valt att avsluta sina engagemang inför 2021 och vi vill tacka
dom för sina insatser genom åren. Är du intresserad av att ingå
i marknadsgruppen är du välkommen att kontakta oss för mer
information. Vi ser fram mot en spännande säsong 2021 där vi i
nuläget ser en positiv utveckling!
Marknadsgruppen

• Antal medlemmar som har 0 st ronder registrerade under
året 200 st. (något fler än jag trodde)

Vad gäller reglerna under 2020 så tog SGF fram en
vägledning/rekommendation för ändringar pga Corona. Vi på
HöGk valde att följa dessa.
På lokal nivå hade vi en större MUA mellan hål 1 i 18 och
jordgetingkolonier i ett par bunkrar.
Jag började 1 juli markera skador på banan med vitmarkering
(MUA) var 10:e dag oavsett om det var tävling eller ej. Detta höll
jag på med till 31 augusti. Jag och Christian Swärd anser att
vi under högsäsong ska ha banan väl markerad då speltrycket
är stort. Det sparar banan och gör spelet roligare o mer rättvist.
Detta ska fortsättningsvis utföras under perioden 1 juni till
31 augusti. Övriga säsongen markeras endast vid tävling.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – BANKOMMITTÉN
Under 2020 var banan på Hammarö var i mycket gott skick
under i stort sett under hela säsongen, vilket har återkopplats
både från medlemmar och gäster.
Avverkningen som genomfördes höst 2019 och vinter 2020
föll väl ut. Pga. rådande situation med Covid-19, med inställda
städdagar som följd, finns rensning av grenar mm kvar.
Förbättringsarbete mellan hål 1 och18 inleddes och pågår
fortfarande, men beräknas slutföras under årets första hälft
med sådd och plantering av ett antal tallar på strategiska ställen.

Även arbetet med nya tee´s (48 och 46) på hål 5, 7 och 12 inleddes
med hål 12 och fortsätter under 2021. Planen är att dessa tas i
bruk våren 2022. 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. Arbetet utförs i samarbete med en
lokal entreprenör och banarkitekten Johan Benestam är med
i projekteringen.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de som varit med
och dragit ris och städat i skogen, ett kanonjobb!
Hammarö GK

Jag utförde under säsongen två domaruppdrag som
Distriktdomare VGDF, bägge på HöGk.
Mvh Mats Görrel

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – TÄVLINGSKOMMITTÉN
I år blev det ett mycket annorlunda år i och med coronapandemin,
den tvingade oss att ställa in samtliga tävlingar till och med sista
juni. Glädjande nog kunde tävlingskommittén ändå genomföra
13 av de 15 planerade tävlingarna, sju lag/par tävlingar och sex
singeltävlingar. Tävlingarna har genomförts i en mix av olika
spelformer. Femdagarsgolfens arrangörer beslöt att ställa in
årets tävling och flytta den till nästa år istället.

Tävlingskommittén genomförde ett möte under tidig vår för
att planera tävlingssäsongen.

Tävlingssäsongen brukar vanligtvis starta och avslutas med den
mycket uppskattade tävlingen Big Bang (fyrmanna scramble).
Vårens Big Bang ställdes in på grund av pandemin och höstens
tävling genomföras men utan den traditionsenliga
efterföljande middagen. Under året genomfördes två tävlingar
med nya samarbetspartners, Karlstad ölhall respektive Dr Golf.
Ett särskilt tack till dem. Även stort tack till våra andra
samarbetspartner KN Radio, Huspartner/KW fastigheter,
Aurora Partners och Fläktteknik. Golfveckan avslutades med
en tävling till minne av Janne Lindberg.

Tävlingskommitténs medlemmar;
Björn Johansson, Christer Åbjörn, Fredrik Bejmo, Hans Olsson,
Inger Björkman, Kjell Aronsson, Kjell Wennerström,
Mikael Jansson, Mikael Wennerström, Morgan Aronsson,
Peter Carlsson, Susanne Carlsson och Thomas Josephsson

Kommittéerna från Karlstad GK och Hammarö GK genförde
ett möte under hösten för att utbyta erfarenheter från
årets tävlingssäsong. Dessutom spelades en tävling mellan
tävlingskommittéerna på Karlstad GK, tyvärr vann Karlstad
tävling och vandringspokalen fick byta ägare.

Susanne Carlsson
Ordförande tävlingskommittén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – STYRELSEN
I mars månad 2020 blev spridningen av Corona-viruset klassad
som pandemi. Det kom naturligtvis att även prägla golfen och
klubblivet under året. Tävlingsförbud rådde första halvan av
säsongen och olika former av reserestriktioner gjorde att färre
gäster än vanligt väntades komma, något vi oroade oss en del
för då greenfee är en viktig del av klubbens intäkter.
Vintern hade varit gynnsam för banan och när det väl blev dags
att öppna var den redan från början i toppform, och tack vare
strålande arbete av Cristian och banpersonalen blev den bara
bättre under hela säsongen! En omfattande trädgallring av
kommunen gav mer ljus till greener och gjorde sitt till.
Vi hade också infört ett nytt bokningssystem – Sweetspot
– som krånglade en del i början, men det mesta rättades till
ganska tidigt och sen rullade det på.
Golf blev en av få saker som kunde utövas med ganska få
inskränkningar, även för de med högre risk. Man var utomhus
och kunde hålla fysiskt avstånd men ändå få bra social kontakt
och utbyte. Många spelade mycket golf och fler intresserade kom
till klubben och blev medlemmar.

På Hammarö spelades drygt 39.000 registrerade ronder under
fjolåret – ett nytt rekord. Vi ökade antalet medlemmar till cirka
1.100 aktiva och antalet gäster blev till slut ändå rätt bra, och
ekonomin stabil i slutändan med ett bra plusresultat.
Till höstmötet kom styrelsen med ett förslag om nya medlemskap
som gav upphov till många kritiska synpunkter och det drogs
därför tillbaks före mötet där beslutet blev att det skulle arbetas
om av en grupp medlemmar till ett extra årsmöte i januari, där
slutligen förslaget med mindre förändringar i medlemskap och
bokningsregler blev accepterat.
Styrelsen hade under året 11 möten, många av dem helt eller
delvis digitalt. Inga resor eller fysiska utbyten har företagits.
Arbetet har utgått från klubbens stadgar och styrdokument.
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 har varit centralt
i arbetet.
Vi ser nu fram emot en ny säsong med fin golf trevlig samvaro
och spännande utveckling.
Jörgen Lindahl, Maria Söderqvist, Berit Sundgren,
Thomas Hallgren, Mats Görrel, Peder Gillstedt
och Rolf Sandberg.
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Den fullständiga årsredovisningen med
noter och revisionsberättelse finns att
ladda ner på klubbens hemsida.

Årsredovisning
2020

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Klubbens ekonomiska utveckling i sammandrag

		
2020		 2019
2018
2017
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

tkr 9 610		
tkr 318		
tkr 5 274		

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

9 158
196
9 084

Balanserat
reultat

9 119
90
8 905

Årets
resultat

8 691
6
8 476

Totalt

Belopp vid årets ingång
3 049 160
Disposition av föregående års resultat
183 858
Årets reultat		

183 858
-183 858
310 291

3 233 018
0
310 291

Belopp vid årets utgång

310 291

3 543 309

3 233 018

BALANSRÄKNING
		

		 2020-12-31		2019-12-31

					
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
		
36 074 		
Bananläggning			 1 643 946 		
Inventarier, verktyg och fordon			
1 207 139 		
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar			
64 086 		

42 352
1 325 652
1 325 289
469 606

Summa materiella anläggningstillgångar			

2 951 245 		

3 162 899

Summa anläggningtillgångar		

2 951 245

3 162 899

Omsättningstillgångar

RESULTATDISPOSITION

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

3 233 018
310 291

kronor 3 543 309

Disponeras så att i ny räkning överförs

kronor 3 543 309

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

RESULTATRÄKNING			
				

			
2020-12-31		 2019-12-31

Nettoomsättning			
Övriga rörelseintäkter 			
Summa rörelseintäkter 			

9 610 347 		
52 822 		
9 663 169 		

9 158 432
170 074
9 328 506

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

0
4 692 434
4 035 102
617 056
0

-

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

Summa rörelsekostnader		

9 344 592

-

9 128 799

318 577		

199 707

-

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

0		 302
745
3 652

Summa finansiella poster		

745

-

3 350

Resultat efter finansiella poster			

317 832 		

196 357

Resultat före skatt			

317 832 		

196 357

Skatter
Skatt på årets resultat		

Årsredovisning
2020

-

-

Årets resultat			

7 541

-

12 499

310 291 		

183 858

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror			

145 209 		

72 651

Summa varulager			

145 209 		

72 651

Kortfristiga fordringar
Medlemsfordringar			
Övriga kortfristiga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			

15 000 		
0 		
214 196 		

4 597 738
251 482
180 616

Summa kortfristiga fordringar			

229 196 		

5 029 836

Kassa och bank
Kassa och bank			

1 948 343 		

818 844

Summa kassa och bank			

1 948 343 		

818 844

Summa omsättningstillgångar			

2 322 748 		

5 921 331

Summa tillgångar			

5 273 993 		

9 084 230

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust			
Årets resultat			

3 233 018 		
310 291 		

3 049 160
183 858

Summa fritt eget kapital			

3 543 309 		

3 233 018

Summa eget kapital			

3 543 309 		

3 233 018

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

94 849 		
166 750 		
492 243 		
109 297 		
283 230 		
584 315 		

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

Summa kortfristiga skulder			

1 730 684 		

5 851 212

Summa eget kapital och skulder			

5 273 993 		

9 084 230

EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

11

Den fullständiga årsredovisningen med
noter och revisionsberättelse finns att
ladda ner på klubbens hemsida.

KASSAFLÖDESANALYS			
				

Årsredovisning
2020

		
2020		 2019

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster			
318 577 		
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde			
617 056 		
Erhållen ränta			
0		
Erlagd ränta		
745
Betald skatt			
4 783		
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital			

199 707
704 702
302
3 652
8 581
909 640

72 558
4 800 640
4 132 852 		

21 297
580 043
26 187

Kassaflöde från den löpande verksamheten			 1 534 901 		

282 113

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			

46 402
60 000		

Kassaflöde från investeringsverksamheten		
405 402
Årets kassaflöde		

1 129 499

RESULTATANALYS 2020-12-31
2020

INTÄKTER

939 671 		

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

Årsredovisning
2020

643 397
0

-

643 397

-

361 284

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början			
818 844 		
1 180 128
		
Likvida medel vid årets slut			
1 948 343 		
818 844

Prognos
2020

Budget
2020

2019

2018

		

Medlemsrelaterade intäkter 		 5 139 		 5 213		 4 532		 4 466 		 4 259
Anmälningsavgift tävlingar		 396 		 696		 550 		 554 		 517
Träning, utbildning, range mm 		 1 168 		 1 121		 870 		 886 		 641
Företagsarrangemang 		 788		 787		 900 		 849 		 998
Förs./uthyrning golfbilar, -vaganr mm 		 120		 119		 200 		 153 		 155
Greenfee gästspelare 		 1 554		 1 459		 1 945 		 1 812 		 1 802
Arrende- och hyresintäkter 		
65		
60		
70		
74		
50
Shop 		
58		
41				
34		
32
Övriga intäkter 		 375		 317		
71		 252		
88
Summa rörelseintäkter 		 9 663		 9 513		 9 138		 9 080		 8 542

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

-

492
226
39
		
106

-

649
- 2 525
656
- 4 034
617
8

612
- 2 472
677
- 4 232
627

538
- 2 338
429
- 4 102
640

577
- 1 991
451
- 4 075
705

- 568
- 1 864
- 360
- 3 889
- 750

- 9 352

- 9 481

- 9 076

- 8 896

- 8 453

-

511
175
29

509
260
100
			
146
160

-

592
266
69

-

555
223
111

-

158

-

133

RÖRELSERESULTAT 		
311 		
32		
62		
184		
89

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.

Avs. Hammarö Golfklubb, Barrstigen 103, 663 91 HAMMARÖ

Lunchbuffé med klassisk

husmanskost, pizza, salladsbord & kaffe.

Varmt välkomna till
golfsäsongen 2021!

DOCTOR

GOLF

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

