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Ordförande har ordet
Nu är säsongen i gång. Våren har varit märklig med riktigt
härliga vårdagar i mitten av februari som sen tvärt vände till
full vinter med knädjup snö. Även i klubben har det svängt
mycket under det gångna året. Vi har behövt rekrytera ny
klubbchef, ny banchef och nu senast ny pro. Vi har även sett
över anställningsvillkor för fler av våra trogna medarbetare
och har nu fler heltidsanställda och färre som bara får
10-månadersanställning. Det skapar goda förutsättningar
för en god arbetsmiljö och kontinuitet, en viktig del för att
alltid ha en hög kompetens. Nu är alla på plats och det känns
riktigt stabilt och positivt när man kommer ut till klubbhuset.
Även styrelsen är till stora delar ny, men tack och lov är de
flesta av medlemmarna kvar! Vi hoppas verkligen att stora
förändringar på personalsidan också kan leda till positiva
nyheter på klubb och bana, såsom borttagande av 213 stubbar
i spelfältet, fällda träd som ger mer ljus åt greenerna, ny
bollmaskin, snart nya rangebollar samt uppfräschning av
kiosk och omklädningsrum.
I övrigt har vi en pågående ansökan till Hammarö
kommun om utökat markarrende för att kunna bygga en

Högaktuellt

Ansvarig utgivare
Thomas Hallgren

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

Vårmöte 2022
husbilsparkering uppe bakom övningsområdet och även
en ansökan om borgen för att kunna låna pengar till en
renovering av vårt bevattningssystem. Detta projekt har
utretts väldigt noga av en grupp inom klubben med särskild
kompetens inom lite olika områden som är viktiga för att
vi skall kunna genomföra ett så stort arbete. Vi har för
detta även mätt in hela banan med hjälp av ett företag som
samtidigt gör en banguide - ”LiveCaddie” – en app med många
bra funktioner som man kan ha i mobilen.
Vi har även påbörjat en analys av om det av ekonomiska skäl
skulle vara intressant att bolagisera klubben, ett bolag helägt
av medlemmarna. En stor del i det är att man i ett bolag får
dra av moms, något som inte går i en ideell förening.
Nu hoppas vi på en riktigt fin säsong med härligt väder,
bra golf, många greenfeegäster och långa sköna stunder
tillsammans på klubben

Thomas Hallgren
Ordförande

Kallelse till vårmöte 2022 Hammarö Golfklubb
Datum:
Tisdagen den 26:e april 2022, kl. 18.00
Plats:
Klubbhuset Hammarö GK
Anmälan: Sker i ”Min golf” under länken ”Sök tävling”
där mötet är upplagt motsvarande en tävlingsaktivitet.
Kallade:

Samtliga medlemmar i Hammarö GK

Information: (start 18.00)
• Klubbchef och banchef har ordet
• Vår nya pro Henri Reis presenterar sig
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.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som skall
		 justera protokollet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
		verksamhetsåret.
		 b) Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse
		 och resultat- och balansräkning för det senaste
		räkenskapsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
		 disposition av överskott respektive underskott i enlighet
		 med balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som
		 revisionen avser.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
		 inkomna motioner.
		 Inga motioner från medlemmar har inkommit till
		styrelsen.
		 Styrelsens förslag till medlemmar – förslagen
		 utvecklade nedan
			 a. Reglering av skuld till medlemmar
			 b. Utredning avseende möjlig bolagisering av klubben
			 c. Förändring avseende spelrättsbevis
10. Övriga frågor.
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VISION 50/50
Efter ett omfattande arbete med processen kring
jämställdhetsfrågor inom golfen och vår klubb så gick arbetet
i mål med att Vårmötet antog den fleråriga handlingsplan som
tagits fram och i samband med det diplomerades klubben av
Svenska Golfförbundet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – JBI-KOMMITTÉN
Klubbens nya styrelse fick handlingsplanen överlämnad till sig
av processledare Berit Sundgren Grinups för fortsatt hantering
Den finns anslagen på vår hemsida och skall vara som en del i
många beslut vi tar kommande år.

JBI sträcker sig över två dagar och inleds, dagen innan
huvudtävlingen, med JunAm.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – HERRKOMMITTÉN
Hammarö GK:s Herrkommitté arrangerar under säsongen
Herrgolf för klubbens manliga medlemmar, födda senast 2006
(fyller 16 år under 2022) 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 2021 blev återigen påverkad av pandemin och endast
12 av 16 onsdagar kunde genomföras. På dessa 12 onsdagar
deltog 978 spelare vilket ger ett genomsnitt på 82 deltagare
varje onsdag. Införande av scorekortsinlämning via mail
infördes med gott resultat.

Herrgolfen består av 6 deltävlingar:
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 12 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. Nytt
rekorddeltagande 2021 med hela 40 lag!!
För att stimulera nya och fler herrar att deltaga i herrgolfen
startades under 2019 en Facebook-grupp 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 2022 består av:
Pelle Lindeman, Ordförande
Mats Rudqvist, Ledamot
Manfred Nöbauer, Ledamot
Per Eriksson, Ledamot
Per-Erik Olsson, Ledamot

Tävlingen Rosa slaget, vår välgörenhetstävling gav i år 2800kr,
summan gick oavkortat till Cancerfonden.
I år har Helena Bäckström startat en ”Damcup”, matchspel med
olika spelformer, där damerna spelar i par. Det blev mycket
uppskattat och kommer att fortsätta 2022.
Avslutningstävlingen ”Sista Chansen” spelades lördagen den 11/9
med shotgunstart. 21 deltagare var det i år. Lena Elofsson
vann A-klass och Britt-Marie Backlund vann B-klass.
STORT GRATTIS till ER!

Under senhösten kallade vi alla damer till ett möte där vi
diskuterade damgolfens framtid. Det har varit svårt att få nya
att engagera sig, men nu har en ny Damkommitté bildats!
Vi önskar dem Lycka Till.
DK har under året bestått av:
Majlis Iverlund, Britt-Marie Backlund, Harriet Forsberg och
Helena Bäckström. Endast Helena är kvar till nästa säsong
och vi andra tackar för oss!
Vid pennan
Majlis Iverlund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – PARAGOLFKOMMITTÉN
Ett nytt år präglat av pandemin har passerat. Vissa i gänget
tvingades vara kvar i karantän, vilket gjorde att deltagarantalet
låg under vad det brukar göra. Men de som var med hade
månatliga träffar med golfträning - och en varm söndag i juni
bröts detta av med en rolig testa-på-dag med friidrott,
tillsammans med våra vänner från IF Göta Karlstad.
I början av augusti var paragolfarna ute på sin version av
Jonas Blixt Invitational - något som var mycket uppskattat och
gav mersmak inför framtiden.

Ett antal juniorer från HöGK tas ut som lagledare och spelar
tävling, 9 hål Scramble, tillsammans med inbjudna sponsorer.
Dagen avslutas med en gemensam middag och prisutdelning.
Samma dag som JunAm ägde rum 2020 och 2021
arrangerades en aktivitet för och med klubbens Para-golfare
som Magnus Skoglund planerade och var värd för. Ett inslag
under JBI-dagarna som är mycket uppskattat av kommittén,
HöGK men viktigast är att deltagarna har roligt och gillar att
spela golf. Målsättning är att genomföra ett liknande
arrangemang 2022.
Deltagarna i JBI, både från HöGK och många gästspelare, får
uppleva lite av vad det innebär att ”vara proffs” för en dag.
De får ”VIP-behandling” innan och efter start och en häftig,
innehållsrik och rolig golfupplevelse under en hel tävlingsdag.
I bästa fall finns Jonas Blixt på plats vilket ger en extra krydda
åt dagarna. 2021 var Jonas hemma och fanns på plats både under
JunAm, då han höll i en mycket uppskattad clinic, och under
huvudtävlingen.

Att Jonas finns på plats är viktigt för tävlingens status, för
HöGK:s juniorverksamhet men främst för deltagarna i JBI.
JBI är en juniortävling
• för alla - oavsett hur länge du spelat golf
• vars syfte är att skapa en bredd inom golfen
• där alla ska känna glädjen i att spela golf
• som stödjer Hammarö GK:s juniorverksamhet
Kommittén har under 2021 haft 10 möten som dokumenterats
med minnesanteckningar. Tävlingsdagen genomfördes med
hjälp av ytterligare 20-tal funktionärer från HöGK som samtliga
ställer upp och arbetar helt ideellt. Genom att följa
Folkhälsomyndigheten och SGF:s rekommendationer kunde
2021 års tävling genomföras på ett säkert sätt och med hög
kvalitet. Det ekonomiska överskottet från Jonas Blixt
Invitational, JBI går oavkortat till Hammarö GK:s
juniorverksamhet.
JBI-kommittén 2021:
Lillemor Nordenhammar, Morgan Aronsson, Björn Johansson,
Lennart Larsson, Bo Carlsson, Lena Blixt, Hans-Ove Blixt,
Mats Görrel
Lillemor Nordenhammar
Ordförande JBI kommittén 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – JUNIORKOMMITTÉN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – DAMKOMMITTÉN
Damverksamheten har även i år påverkats av Coronapandemin.
Vi kom dock igång med våra tävlingar 1/6 och 13 st kunde vi
genomföra. En tävling fick tyvärr ställas in pga. dåligt väder.

Kommittén planerar och genomför en av Sveriges populäraste
juniortävlingar med tourkänsla och bra priser - JBI - uppkallad
efter HöGK:s hedersmedlem Jonas Blixt och arrangerades
första gången 2014.

Tio stycken deltagare kom till klubben för att prova att slå på
rangen och att gå några hål på korthålsbanan.
Vi har även fortsatt vårt samarbete med Parasport Värmland
och deras projekt, Resan mot ett hälsosammare liv.

Magnus Skoglund
Paragolf-ansvarig

Året började redan i januari med vinterträning. På grund
av den pågående pandemin bedrevs träningen utomhus.
Vinterträningen pågick under perioden januari – mars, med god
uppslutning på träningarna. När den ordinarie träningen skulle
starta hade vi i juniorverksamheten förstärkt tränarteamet
med rutinerade Hans Ericsson. Det innebar att vi hade två
PGA-tränare samt en rutinerad juniortränare, William Persson.
Från starten av maj pågick träningarna veckovis ända till sista
veckan i september. På söndagarna hade juniorerna möjlighet
att spela på banan samt tävla på banan.
Nytt för 2021 var att vi representerade klubben med ett herrlag
i Div. 2. Laget bestod av juniorer där samtliga deltagare gjorde
debut i seriespelssammanhang.

Säsongen avslutades i oktober med lättsam tävling på
korthålsbanan samt en Pizzabuffé som vår krögare Yasser
dukat fram.
Efter en lyckad säsong vill vi rikta ett extra tack till vår
administratör Henrik Viklund och vår tävlingsgeneral på
Söndagsgolfen Magnus Linder! Detta var Filips sista säsong
som huvudtränare och lämnar över juniorträningen till
Malte Åkessons trygga händer. Lycka till Malte!

Juniorkommittén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – SENIORKOMMITTÉN
Seniorverksamheten var som alla andra drabbade av pandemin
under våren. Detta påverkade i första hand uppstartsmötet
som inte kunde hållas samt tävlingsverksamheten som kunde
starta först den 3/6. Vi kunde i alla fall genomföra 6 serietävlingar
varav de 5 bästa räknades, vi han även med 6 udda tävlingar
med olika karaktärer. Det visar sig dock att vi haft en viss
nedgång på antalet tävlande, 20% för herr och 40% för dam.
Kanske detta var en effekt av pandemin?
Vi har även varit arrangör till en av Värmlands H50-serie som
spelades på Hammarö den 30/8 med 145 deltagare, men D50
ställdes dock in. Den populära tredagarstävlingen Kil, Karlstad
och Hammarö var vi också delaktiga i och den samlade som
vanligt fullt startfält.

Tyvärr var vi tvungna avsäga oss deltagande i H65 och H75 pga.
pandemin, men vi kommer att anmäla intresse för 2022. Vi tog
även ett tidigt beslut att ställa in höstens golfresa till närliggande
klubb pga. pandemin.
För övrigt så har det varit ett bra golfår med en mycket fin bana
som vi ska vara stolta över, vi tackar även alla seniorer som
ställt upp som starters på våra tävlingar.
Vi hoppas nu på ett år fritt från pandemirestriktioner och att
vi får njuta av vår fina bana under en lång säsong.

Reijo Långström
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – FASTIGHETSKOMMITTÉN
Fastighetskommitténs övergripande mål är att tillse så att
byggnader och kringliggande mark är funktionella samt
i gott skick. Genom tillsyn av våra byggnader upprättas
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 - 2021

så har vi inte kunnat genomföra några större projekt men
hoppas nu att vi går mot mer normala tider igen. Under 2021
så har vi målat om range-huset och den delen man står och
slår ut under taket. Det har även varit några mindre projekt
som genomförts.
Peder Gillstedt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – HCP & REGELKOMMITTÈN
Det nya världshandicapsystemet gjorde sin andra säsong
under 2021. Det märktes helt klart att medlemmarna blivit mer
vana att använda systemet och att systemets ”barnsjukdomar”
försvunnit. Under året har det varit väldigt få frågor om
handicapet. Jag anser därför att handicapsystemet fungerade
mycket bra under 2021. Det har endast varit någon enstaka
medlem som fått fel handicap eller haft någon fråga. Det har
också varit några frågor om handicap som inte stämmer pga
att man spelat golf utomlands.
Här nedan är lite Hcp-statistik vad gäller Hammarö Gk (HöGk):
• Antal HöGk medlemmar totalt som ligger i systemet: 1004
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: 298 st
• Antal medlemmar som har 1-19 st ronder registrerade under
året 550 st
• Antal medlemmar som har 0 st ronder registrerade under
året 156 st.

På lokal nivå har vi på banan under 2021 haft många
förbättringsarbeten som pågått. Detta har gjort att det varit
ovanligt många Mark under arbete (MUA) områden under
säsongen.
Vi skapade också en ny lokal regel enligt en motion på
årsmötet att hål 15 (fairway) är Out of bounds när man spelar
hål 14. Förutom i Lokala regler sattes även två st skyltar upp
vid tee 60 och 57 på hål 14. Denna regel kom framförallt till
pga några incidenter med golfbollar som slogs mot spelare
på hål 15. I år har jag inte hört om någon incident, så regeln
verkar fylla sitt syfte.
Jag har under högsäsongen 15 juni -30 augusti markerat skador
på banan med vitmarkering (MUA) ungefär var 10:e dag oavsett
om det var tävling eller ej. Jag och tidigare banchefen
Christian Swärd ansåg att vi under högsäsong ska ha banan
väl markerad då speltrycket är stort. Det sparar banan och gör
spelet roligare o mer rättvist. Detta har jag som avsikt att även
kommande år utföra under perioden 1 juni till 31 augusti.
Övriga säsongen markeras endast vid tävling.

• Snitthandicapet på HöGk är 23,1 (Herrar: 19,8 och
Damer: 32,6)

Under året skrev jag två artiklar som publicerades på hemsidan
angående regelförtydligande. Den ena var om MUA och den
andra angående vad som gäller för slipers runt dammen på
hål 9 och greensprinklers.

Min summering av hcp-året 2021 är att HöGk’s medlemmar
sköter detta med handicaprapportering väldigt bra.

Jag utförde under säsongen två domaruppdrag som
Distriktdomare VGDF, bägge på HöGK.

Vad gäller reglerna under 2021 så tog SGF fram en vägledning/
rekommendation för ändringar pga Corona-pandemin. Vi på
HöGk valde att följa dessa.

Mvh Mats Görrel

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – TÄVLINGSKOMMITTÉN
Det gångna året började inte så bra då mer än halva kommittén
slutade tidigt på året. Vi som var kvar fick lösa det med stor
hjälp av klubbchef Martin Zetterfeldt-Edin och gubbarna i
Alliansen. Utan deras hjälp hade vi inte kunnat genomföra
tävlingsprogrammet.
På grund av den rådande pandemin fick vi inte arrangera
tävlingar förrän juli månad, så vår första prövning blev
femdagarsgolfen. De fem dagarna genomfördes på ett bra sätt
trots stor arbetsbelastning för de inblandade funktionärerna.
Vi följde upp med populära KN-radio Open som är en
2-dagarstävling tillsammans med Bryngfjorden. Sen var det
dags för golfveckan med tävlingar måndag – fredag. Stor
uppslutning av deltagare eftersom det var 3 st scramble. Nästa
år ska vi försöka att få lite mer spridning av spelformer. Vi var
även värdar för Teen Cup Regionkval i augusti. Tyvärr var inga
juniorer från Hammarö med, vi hoppas på ändring till nästa
säsong. Klubbmästerskapet genomfördes också med relativt gott

deltagande, bortsett från damklasserna där det var väldigt glest.
Marcus-golfen återkom även i år till förmån för ALS-forskningen.
Vi skulle även ha vår populära Battle of Hammarö i början
av oktober, men vädrets makter ville inte vara med oss så vi
tvingades ställa in. Året avslutades med Big Bang Höstscramble
med god uppslutning.
På grund av turbulensen i kommittén har vi inte genomfört några
möten, utbildningar eller utbyten med andra klubbar.
Årets TK-medlemmar var:
Björn Johansson, Kjell Aronsson, Morgan Aronsson, Christer
Åbjörn, Mikael Wennerström, Peter Carlsson.
Stort tack även till: Martin Zetterfeldt-Edin, Shopen, Alliansen.

För Tävlingskommittén
Morgan Aronsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 – STYRELSEN
År 2021blev i mångt och mycket ett annorlunda år i klubbens
historia. Pandemin härjade vidare och i all planering var
vi naturligtvis påverkade av det och osäkra hur det skulle
fortsätta att påverka golfen och klubben. På Höstmötet i
november 2020 uppstod en intensiv debatt om medlemsformer
och avgifter och beslut i frågan sköts upp till ett Extra årsmöte
i januari och under mellantiden tillsattes en grupp för komma
fram till ett nytt förslag. Vid det extra mötet meddelade
klubbens ordförande att han omgående avslutar sitt uppdrag
medan resterande styrelse behöll sina uppdrag året ut.
Medlemsformerna kunde beslutas om utan större ändringar
och vår föregående ordförande Jörgen Lindahl återinträdde
på posten efter en kortare betänketid.
Våren var besvärlig för banan, men med mycket goda insatser
från banpersonalen kunde den öppna i toppskick – och höll sig
så hela säsongen. På Vårmötet i april beslutades att tillsätta en
utredning kring Sweetspot och en femårig handlingsplan kring
Vision 50/50 antogs samtidigt som klubben diplomerades av
Golfförbundet för jämställdhetsarbetet.
I början av sommaren meddelade överraskande såväl klubbsom banchef att de önskade avsluta sina uppdrag men jobbade
kvar tom. november månad. Styrelsens fortsatta arbete

under sommaren och hösten kom i hög grad att präglas av
rekryteringsprocesser för att ersätta dessa nyckelpersoner
samtidigt med diskussioner och åtgärder tillsammans med
övrig personal för att kunna behålla en god arbetsmiljö,
förbättra anställningstrygghet och säkerställa kontinuitet och
behålla viktig kompetens som är helt avgörande för klubbens
fortsatta arbete både på banan och i klubbhuset. Under senare
del av hösten var rekrytering av både klubb- och banchef klar
och överlämning kunde ske ordnat.
Under året har en arbetsgrupp jobbat för att ta fram ett förslag
kring renovering av bevattnings-anläggningen på banan.
Många frågeställningar är avklarade men några återstår, bla.
ekonomin då det är en stor investering. För att kunna låna
pengar till renoveringen har frågan ställts till kommunen om
ett stort borgensåtagande samt en fråga om utökat arrende
bakom övningsområdet för utvecklingsåtgärder.
Året har varit intensivt med många möten och långa
diskussioner men slutat i positiv tillförsikt om ett bra 2022,
med ett stort antal kompetenta och framåtblickande krafter
engagerade i det fortsatta arbetet med att utveckla vår
fina klubbverksamhet.
Styrelsen Hammarö GK
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Den fullständiga årsredovisningen med
noter och revisionsberättelse finns att
ladda ner på klubbens hemsida.

Årsredovisning
2021

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Klubbens ekonomiska utveckling i sammandrag

		
2021		 2020
2019
2018
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

tkr 10 144		
tkr
210		
tkr 11 359		

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

9 610
318
5 274

Balanserat
reultat

9 158
196
9 084

Årets
resultat

9 119
90
8 905

Totalt

Belopp vid årets ingång
3 233 018
Disposition av föregående års resultat
310 291
Årets reultat		

310 291
-310 291
204 652

3 543 309
0
204 652

Belopp vid årets utgång

204 652

3 747 961

3 543 309

Årsredovisning
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BALANSRÄKNING
		

		 2021-12-31		2020-12-31

					
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
		
Bananläggning			
Inventarier, verktyg och fordon			
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar			

32 592		
1 769 914		
1 170 886		

36 074
1 643 946
1 207 139

70 993		

64 086

Summa materiella anläggningstillgångar			

3 044 385		

2 951 245

Summa anläggningtillgångar		

3 044 385

2 951 245

Omsättningstillgångar

RESULTATDISPOSITION

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

3 543 309
204 652

kronor 3 747 961

Disponeras så att i ny räkning överförs

kronor 3 747 961

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

RESULTATRÄKNING			
				
Nettoomsättning			
Övriga rörelseintäkter 			
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			

			
2021-12-31		 2020-12-31
10 144 310		
998 918		
11 143 228		

9 610 347
634 010
10 244 357

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror			

20 459		

145 209

Summa varulager			

20 459		

145 209

Kortfristiga fordringar
Medlemsfordringar			
Övriga kortfristiga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			

5 835 500		
56		
497 964		

15 000
0
214 196

Summa kortfristiga fordringar			

6 333 520		

229 196

Kassa och bank
Kassa och bank			

1 960 681		

1 948 343

Summa kassa och bank			

1 960 681		

1 948 343

Summa omsättningstillgångar			

8 314 660		

2 322 748

Summa tillgångar			

11 359 045		

5 273 993

Rörelsekostnader
Handelsvaror					
0
Övriga externa kostnader
4 964 011
4 692 434
Personalkostnader		
5 333 588
4 616 290
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
632 782
617 056
Övriga rörelsekostnader					
0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa rörelsekostnader		

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust			
Årets resultat			

3 543 309		
204 652		

3 233 018
310 291

Summa fritt eget kapital			

3 747 961		

3 543 309

Summa eget kapital			

3 747 961		

3 543 309

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

98 519		
6 183 558		
413 320		
103 812		
398 193		
413 682		

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

Summa kortfristiga skulder			

7 611 084		

1 730 684

Summa eget kapital och skulder			

11 359 045		

5 273 993

-

-

9 925 780

212 847		

318 577

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					
Räntekostnader och liknande resultatposter		
3 044
-

0
745

Summa finansiella poster		

-

745

Resultat efter finansiella poster			

209 803		

317 832

Resultat före skatt			

209 803		

317 832

Rörelseresultat			

Skatter
Skatt på årets resultat		

-

-

Årets resultat			

10 930 381

3 044

5 150

-

7 541

204 652		

310 291

10

11

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

		
2021-12-31		2020-12-31

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster			
212 847		
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde			
632 782		
Erlagd ränta		
3 044
Betald skatt		

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital			
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbete			
Förändring av kortfristiga fordringar		
Förändring av kortfristiga skulder			
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			

10 635		

4 783

831 950		939 671

124 750
6 104 324		
5 885 884
-

72 558
4 800 640
4 132 852

738 260		
1 534 901

725 922
0		

Kassaflöde från investeringsverksamheten		
725 922
Årets kassaflöde		

318 577
617 056
745

465 402
60 000

-

405 402

12 338		

1 129 499

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början			
1 948 343		
818 844
		
Likvida medel vid årets slut			
1 960 681		
1 948 343

Årsredovisning
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RESULTATANALYS
		2021
Budget
INTÄKTER
		2021
Medlemsrelaterade intäkter 				 5 523 		
Anmälningsavgift tävlingar				 353 		
Träning, utbildning, range mm 				 1 070 		
Företagsarrangemang 				 1 094 		
Förs./uthyrning golfprodukter 				 144 		
Greenfee gästspelare 				 1 784 		
Arrende- och hyresintäkter 				
76 		
Shop 				
0 		
Övriga intäkter 				 1 099 		
Totala intäkter 				 11 143 		

2020

5 390		
400 		
1 105 		
845 		
145 		
1 715 		
60 		
0 		
211 		
9 871 		

2019

		

5 139 		 4 465
396 		 602
1 168 		 889
788 		 849
119 		 152
1 554 		 1 811
65 		
74
59 		
59
376 		 206
9 664 		 9 107

KOSTNADER
Kommitté/medlemskostnader 			
399
509
491
- 622
Tävlingskostnader 			
275
190
226
- 265
Tränings- och utbildningskostnader 			
19
40
40
68
Restaurangkostnad 			
11		
0		
0		
0
Kostnader för företagsarrangemang 			
123
160
106
- 158
Inköp golfprodukter och övriga kostnader 			
27		
0		
0
25
Lokal- och fastighetskostnader 			
671
598
649
- 577
Driftskostnader för bana och anläggning 			
- 2 634
- 2 644
- 2 526
- 1 961
Administrativa kostnader för bana och anläggning 			
808
744
657
- 437
Personalkostnader 			
- 5 333
- 4 423
- 4 033
- 4 089
Avskrivningar 			
633
627
616
- 709
Totala kostnader 			

- 10 933

RESULTAT 				 210

- 9 935
-

- 9 344

- 8 911

64		 320		196

Covid-19 fortsätter att påverka världen.
Under 2021 fortsatte Covid-19 att påverka världen.
Då golfklubbar under 2021 tillåtits bedriva verksamhet endast
med vissa begränsningar så ser vi ingen större negativ påverkan
på Hammarö Golfklubb under det gångna året. Under 2020
förändrades intäktsströmmarna jämfört med hur det brukar
se ut då bland medlemstillströmning- och spel ökade medan
gästspel minskade. I år har såväl medlemsintäkter för
medlemskap och träningsavgifter som greenfeeintäkter från
gästspelande ökat jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen i sin helhet har ökat med 5,5 % under 2021
jämfört med 2020.
I februari 2022 meddelade Sveriges regering att samtliga
restriktioner kopplade till Covid-19 kommer upphöra under
mars månad. Hammarö Golfklubbs styrelse ser hoppfullt
på detta besked och vi förväntar oss att golfsäsongen 2022
kommer ha alla förutsättningar att bedrivas utan
begränsningar för verksamheten.

Avs. Hammarö Golfklubb, Barrstigen 103, 663 91 HAMMARÖ

DOCTOR

GOLF

Boka din padeltid via MATCHi
Vi öppnar under april

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

Lunchbuffé med klassisk
husmanskost, pizza, salladsbord & kaffe.

Varmt välkomna till
golfsäsongen 2022!

