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DEN 60-ÅRIGA GOLFKLUBBEN SOM...
Karlstad GK blev 60 år 2017. Hur 
mår 60-åringen? Jo tack, vi mår bra. 
Vårmötet beslutade om en ny- och 
ombyggnation av våra lokaler för 
personal, verkstad och maskinhall. 
Samtidigt beslutades att hyra ut den 
klubbägda anläggningen till det  
helägda dotterbolaget Karlstad 
Golfklubb AB, som kommer att 
överta driften för anläggningen.

HUR BLIR DET NU DÅ?
Karlstad GK bedriver klubbverk-
samhet och förvaltningsfrågorna 
som hör till klubbverksamhet och 
ev. anläggningsägande. Karlstad 
Golfklubb AB bedriver golfverk-
samhet på anläggningen och förvalt-
ningsfrågorna som hör till golf- 
verksamhet och anläggningsdrift. 
Karlstad GK är moderbolag i kon-
cernen och Karlstad Golfklubb AB är 
dotterbolag. Medlemsavgift betalas 
till Karlstad GK. Spelavgift betalas 
till Karlstad Golfklubb AB. Det är 
personunion mellan styrelserna i 
klubben och bolaget, det vill säga 
den styrelse som väljs i klubben är 
också styrelse i bolaget.
 Bolagsstämman är högsta beslu-
tande organ i Karlstad Golfklubb AB 
och utgörs av bolagets aktieägare – 
det innebär att det är Karlstad GK 
som utgör bolagsstämman och det 
högsta beslutande organet i Karlstad 
Golfklubb AB. Eftersom Karlstad 
GK i sin tur ”ägs” och förvaltas av 
den ideella föreningens medlemmar 
är det medlemmarna som indirekt 
utgör bolagsstämman i Karlstad 
Golfklubb AB. Enligt Karlstad Golf-
klubb stadgar är årsmötet, extra års-
möte och styrelsen klubbens beslu-
tande organ.
 För dig som medlem blir det         
ingen skillnad praktiskt och inte dy-
rare för att vi ”bolagiserat”. Vi gör 
det av ekonomiska skäl för att      
minska våra kostnader.
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VAD HAR HÄNT ANNARS UNDER ÅRET?  
Här är några axplock från 2017.
• Rangen öppnade i slutet av   
 januari med självplock och i   
 mitten av mars öppnades rangen  
 på riktigt. Greenerna klipptes   
 redan 27 mars och gul slinga  
 öppnades 8 april.
• Grand Opening av restaurang och  
 shop 24 mars gav en förhoppning  
 om en riktigt tidig säsongstart. 
• Våra nya krögare gjorde dunder- 
 succé med köer långt ute på   
 trappan. 
• Shopen öppnade i sina ombyggda  
 lokaler med ännu större försälj- 
 ningsyta och är förmodligen   
 Sveriges största Golfstore 
 on-course.
•	Alla	slingor	öppnades	officiellt	
	 24	april	och	det	firade	väder	 	
 gudarna med snö...
• Studion har begåvats med ännu  
 mer hjälpmedel för att analysera  
 och förbättra våra möjligheter att  
 hitta den perfekta svingen. 
• Karlstad Universitet delade ut sitt  
 idrottsledarstipendium till våra  
 duktiga tränare Anna Dahlberg- 
 Söderström och Fredrik Eliasson. 
• Henrik Stenson stipendium, årets  
 handigolfare delades ut till   
 Matilda Jonsson. Matilda är   
 Sveriges bästa handigolfare på  
	 damsidan	och	en	fin	förebild	och		
 junior hos oss på klubben.
• Vi har 2 (!) SM-vinnare på vår   
 klubb. Matilda Jonsson som blir  
 14 år i år samt Ulf Sundberg som  
 blev 70 år tidigare i år.
• Klubbmästare Herr blev Rasmus  
 Holmberg. Tyvärr ingen Dam   
 klass i år.

Slutligen ett stort tack till ALLA för 
allt ni bidragit med under 2017.

Håkan Wahlén, ordförande i Karl-
stad GK och Karlstad Golfklubb AB.
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CARL BOSTRÖM – SPÄNNANDE 
FRAMTID FÖR KARLSTAD GK

NAMN: Carl Boström
ÅLDER: 65 år
BOR: På Mjölnargården
FAMILJ: Gift och vi har två utflugna barn 
(varav ena spelar golf)
HCP: 18.0
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1. Vad pysslar du med i Karlstad GK?
Ända sen jag blev medlem i klubben 
har jag varit med i Fastighets-       
kommittén. Där har jag under åren 
jobbat tillsammans med Marita 
Lundkvist och Lars Bylin jobbat med 
olika fastighetsfrågor på klubben. 
Det har jag gjort i närmare 20 år nu. 

2. Vad gör man i Fastighetskommittén?
Med små medel, engagerade med-
lemmar och företag som står klub-
ben nära ska vi se till att ha så bra 
fastigheter som möjligt. Vi har ett 
slitet fastighetsbestånd på klubben 
och det har varit ett behov av inve-
steringar under många år, men helt 
rätt har banan prioriterats. Nu ska vi 
däremot igång med nya verkstaden 
och personallokalerna. 

3. Hur kommer det sig att du 
började jobba i Karlstad GK?
Jag har alltid varit intresserad av  
föreningsliv. Jag har tidigare varit 
med i Sommarro som spelare och     
ledare i många år. Därför kändes   
det naturligt att fortsätta att jobba 
ideellt i Karlstad GK. 

4. Vad är dina argument till 
dig själv och andra för att lägga 
ner tid och energi på ideellt 
arbete i  en idrottsklubb?
Att få se hur klubben utvecklas hela 
tiden. Att spelare och ledare hela     
tiden får bättre möjligheter att          
utvecklas. Vi har ju en fantastisk    
anläggning,	men	det	finns	alltid	 en	
potential till att utvecklas ännu mer i 
framtiden med restaurang, boende 
och anläggningen i stort.

5. Vad har du jobbat med tidigare?
Jag har varit produktionschef inom 
Skanska och haft turen att ha hand 
om stora och roliga projekt som 
NWT, Universitetet och Central-
sjukhuset.

6. Hur är det med 
ditt eget golfspelande?
Jag hinner med ca 20 ronder per år, 
men	nu	ska	det	bli	avsevärt	fler.	Min	
förhoppning är inte bara att spela 
mer, utan att även bli bättre.

7. Hur beskriver du Karlstad GK  
för någon som aldrig varit här?
Det är den naturliga klubben för golf-
spelare	 i	 Karlstad.	 Här	 finns	 jätte-

möjligheter till träning och ordentligt 
med bra ledare och tränare. Med tre 
banor	 finns	 det	 alltid	 möjlighet	 att	
spela när man kommer hit, även om 
besöket är oplanerat. Själv spelar jag 
ofta niohålsrundor på kvällarna.

8. Vilket är ditt favorithål   
på Karlstad GK och varför?
Blå 1. Går det bra där, blir starten   
positiv och då går ofta resten av   
rundan bra. 

9. Favoritbana förutom Karlstad GK?
Det är alltid kul att komma till         
Billerud. Mormors pappa var rättare 
på Valnäs Gård som nu är klubbhus 
på Billeruds GK. Det är mycket 
känsla i det. 

10. Vad gör du när du inte 
jobbar med golf eller spelar själv? 
Jag har fritidshus på Värmlandsnäs 
där jag är mycket, vilket kanske 
märks på mitt golf-hcp. Det blir 
långa perioder i fritidshuset då jag 
nästan inte spelar golf alls. 

11. Om du ska få någon att 
börja spela golf, vad säger du då?
Jag tycker golfen är så kul eftersom 
man kan vara på olika nivåer och 
ändå spela golf tillsammans. För 
mig är det helt och hållet en social 
grej att spela, umgås och ha trevligt. 
På	Karlstad	GK	finns	det	 utrymme	
för alla sorters spelare, vilket är     
riktigt roligt. 

12. Ditt eget golfslag som 
du gärna berättar om vid 
fikabordet på jobbet?
Nej, jag har väl inget speciellt slag 
som jag brukar prata om. Däremot 
träffade	jag	på	den	beryktade	räven	
som brukade springa in på Röd 7 
och ta bollar ibland. Han var inne 
och tog en av våra bollar en gång. 
Det var en av de häftigaste upplevel-
serna jag haft på banan.   

13. Favoritklubba i bagen, varför?
Ja, det är en Rescueklubba, en riktig 
gubbracer. Den litar jag på i alla      
lägen. Den kan till och med gå för 
långt ibland, vilket inte är så vanligt 
i mitt fall. 

14. Kommer det att byggas något 
boende vid Karlstad GK i närtid?
Det är jag helt övertygad om. Jag ser 

framför mig att det byggs ett enklare 
boende i stugor för våra gästspelare. 
Sen är det med glädje jag ser hur det 
gjorts iordning en husbilsparkering. 
Det tror jag blir ett lyft med tanke på 
hur antalet husbilar har ökat.

15. Var kommer idéerna ifrån för en 
ombyggnad eller nybyggnad vid 
Karlstad GK? Kan vem som helst 
kontakta Fastighetskommittén och 
lämna ett förslag?
Vem som helst kan komma med en 
idé. Klubben är mycket öppen och 
tacksam för medlemmarnas idéer. 
Alla synpunkter är välkomna och 
förslagen	blir	starkare	om	fler	bidrar.	
Det är ett bra exempel på sådant 
som bygger klubbkänslan.  

16. Är det några speciella banor eller 
klubbar som ni tittar på och inspire-
ras av för Karlstad GK:s utveckling?
Lanna har vi tittat på en del, bland 
annat boende. Jag tycker Lanna är 
en fantastisk anläggning. Sen får vi 
tips på klubbar som jobbat bra med 
sina	anläggningar.	Vi	uppfinner	inte	
hjulet själva utan tittar på de som 
gjort något bra. Personalen är dess-
utom ute på en del studiebesök. 

17. Vad skulle du vilja att 
de som inte spelar golf 
skulle veta om vår sport?
Ja, de ska veta att vi har ca 9 000 
greenfeegäster på ett år och att vi är 
ca 2 400 medlemmar i klubben. Att 
vi har en stor tränarstab på ung-
domssidan. Golfkul, ungdomsläger 
och liknande är riktigt roligt att se 
och ger bra energi.

18. När vi besöker Karlstad GK   
om 10 år, vad finns här då som inte 
finns idag? 
Jag	hoppas	att	det	finns	en	tränings-
anläggning för året-runt-träning, det 
finns	en	ny	restaurangbyggnad	och	
vi har boende för både gäster och 
permanentboende här på klubben. 
Jag hoppas också att vi har en 
12-hålsbana och belysning på rang-
en. Vi kanske har byggt om rangen 
så att det går att stå i två våningar 
och slå. 
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JUNIORSIDAN
Klubbens satsning på våra yngre 
spelare har denna säsong ytterligare 
intensifierats.	 Det	 har	 genomförts	
mängder av aktiviteter, träningar, 
tävlingar och annat kul för att ut-
veckla spelarnas golfkunskap. Här 
är ett axplock av bilder från säsong-
en som gått, och du – vi längtar          
redan till nästa. Vi ses i golfhallen i 
vinter.
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8 Kansliinfo
KLUBBENS HEMSIDA
Hemsidan får fortfarande både ris 
och ros då det uppfattas svårt att 
hitta information. Vi jobbar på att 
göra hemsidan enklare och samla  
information under mer relevanta   
flikar.	Fortsätt	gärna	ge	oss	feedback	
då det är så vi blir bättre. Vi upp-
daterar kontinuerligt hemsidan med 
aktuell information även när det inte 
är säsong. Besök oss gärna på 
www.karlstadgk.se 

NYHETSBREV
Får du vårt nyhetsbrev? Bra, då vet 
vi att vi har rätt mejladress i vårt 
GIT-system. I annat fall är vi tack-
samma om du går in på www.golf.se 
/mingolf och lägger in din mejl-
adress eller uppdaterar den som    
redan	finns	registrerad	där.	Du	kan	
även kontakta kansliet så hjälper     
vi till 054 - 86 63 53 eller info@       
karlstadgk.se. Vi gör kontinuerligt 
utskick av nyhetsbrev för all möjlig 
information som berör er medlem-
mar som till exempel banstatus,    
tävlingar, viktiga datum eller elit-
spelares prestationer. 

VAGNBODEN
Då det är stor efterfrågan på bag-
skåp så är vi väldigt tacksamma om 
du hör av dig till oss om du inte     
behöver ditt bagskåp under kom-
mande säsong.

AUTOGIRO
Vi kan erbjuda våra medlemmar att 
dela upp sin årsavgift med autogiro 
på 12 månader. Tycker du att det är 
intressant för dig så gå in på vår 
hemsida www.karlstadgk.se för  
mer information eller kontakta vår 
kanslist 
emelie.wallgren@karlstadgk.se. 

GOLFSPELAREN I CENTRUM – 
VAR MED OCH PÅVERKA
Vårt viktigaste uppdrag är att skapa 
en golfklubb som ni medlemmar 
trivs att vara på. För att organisa-  
tionen ska få reda på vad ni tycker 
och tänker om klubben så har vi     
tagit hjälp av ett undersöknings-
verktyg	från	Svenska	Golfförbundet	
som heter ”Golfspelaren i centrum”. 
Det skickas ut en enkät till 1/3 
slumpmässigt utvalda medlemmar 
en gång på våren, under sommaren 
och till sist en gång på hösten.         
Undersökningen handlar om upp-
levelsen på Karlstad Golfklubb. Så 
vi vill uppmana er att hjälpa oss få 
reda på hur ni ser på vår anläggning 
och hjälpa oss bli bättre. Undersök-
ningen kommer bland annat att    
ligga till grund för de prioriteringar 
till åtgärder som kommer att ske 
framöver så vi är tacksamma för      
så många konstruktiva svar som 
möjligt. Både det ni tycker är bra på 
anläggningen och vad ni vill ska  
förbättras. Alla som är med i under-
sökningen kommer även att vara 
med	i	ett	lotteri	av	fina	priser,	så	var	
med och påverka. Tack på förhand!

FACEBOOK
Gå gärna in och gilla 
Karlstad Golfklubbs 
Facebooksida för att få 
dagliga uppdateringar 
om banan och verk-
samheten. 

INSTAGRAM
Du vet väl att vi även 
finns	 på	 Instagram?	
Följ oss på @karlstad-
golfklubb för dagliga 
uppdateringar

ÖPPETTIDER KANSLIET
Från och med 1 november till och 
med 28 februari har vi garanterade          
öppettider på kansliet på måndagar,      
onsdag och torsdag mellan kl  09 - 
16. Detta med reservation för         
ändringar! 

JULTIDER
Från och med 11 december till och 
med 8 januari har vi julstängt.  
Vi kommer ha öppet för julklapps-
köp onsdagen den 20 december  
mellan kl 13 - 18. Vår hemsida upp-
dateras ständigt med eventuella 
ändringar! Ni når oss alltid på           
telefon och mejl - 054 86 63 53 eller 
info@karlstadgk.se!

FAKTURERING & WEBBETALNING
Precis som för 2017 kommer vi att 
lägga upp avgifterna på webben 
från och med 1 januari. Den som vill 
betala via MinGolf har därmed    
möjlighet att göra detta även i år   
under hela januari. Den som väljer 
att inte göra det får som vanligt        
en pappersfaktura i brevlådan i       
februari med förfallodag 28 februari. 
 Vi vill att så många som möjligt 
väljer att betala via webben, inte 
bara ur ett ekonomiskt och adminis-
trativt perspektiv, utan för att vi på 
klubben värnar om miljön och vär-
derar den aspekten högt. Vet ni med 
er att vi eventuellt erhåller fel  
adressuppgifter	 till	 er	 då	 ni	 flyttat		
eller under hösten/vintern kommer 
att	flytta	så	får	ni	väldigt	gärna	höra	
av er till oss så vi kan göra en upp-
datering på er adress i GIT-systemet 
så allt stämmer inför faktureringen. 

Tack på förhand!
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Förslag till föredragningslista
 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.  Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det 
  kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.
 8.  Val av :
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år:
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
  c) två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
  d) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (1) år.
  e) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av två (2) år, mötet skall utse en sammankallande.
 9.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 10. 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.

KALLELSE TILL

HÖSTMÖTE 2017
SCANDIC WINN

ONSDAGEN DEN 29 NOVEMBER 2017 KL 19.00
Styrelsen
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VERKSAMHETSPLAN 2018 FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB
En levande mötesplats för männ-
iskor i alla åldrar ”en anläggning 
och mötesplats att längta till”

INLEDNING
Planen beskriver Karlstads GK:s 
verksamhet och har till syfte att ut-
veckla och förbättra klubben i takt 
med omvärlden. Vi skall erbjuda 
medlemmar, gäster, anställd perso-
nal samt övriga intressenter en mo-
dern golfanläggning och utmärkt 
arbetsplats. Planen skall också vara 
en guide för våra medlemmar och 
övriga intressenter: Varje sektion 
inom klubben utarbetar årligen sin 
egen verksamhetsplan innehållande  
vägledande strategi, operativa mål, 
aktivitetsplan etc.

POLICY KARLSTAD GOLFKLUBB
• Karlstad GK skall bedriva och   
 ständigt förbättra sin verksamhet så   
 att medlemmarnas intresse för 
 Motion, Rekreation, Trivsel och 
 Spänning tillgodoses i en god miljö.
• Karlstad GK är idag en idrotts-  
 förening som bedriver: motionsidrott,
 tävlingsidrott, ungdomsidrott
• Som idrottsförening är Karlstad GK
 medlem i Riksidrottsförbundet   
	 genom	Svenska	Golfförbundet.	
En viktig strävan är att utveckla 
gemenskap och social samvaro.

POLICY MOTIONSIDROTT 
• Motionsidrott innebär idrottslig 
 verksamhet som i första hand syftar   
 till att bereda människor fysisk aktiv   
 rekreation där tävlingsmoment är av   
 underordnad betydelse.
• Karlstad GK skall arbeta för att främja  
 motionsidrotten, som utgör klubbens  
 huvudverksamhet.
• Karlstad GK skall inom ramen för   
 klubbens motionsverksamhet:
 - Sköta spelverksamheten på ett 
 sådant sätt att motionsspelarens 
 intresse tillvaratas.
 - Genom god organisation aktivera   
 klubbens medlemmar
 - Arbeta för att främja golfen som en   
 familjesport.

• Kunna erbjuda medlemmarna:
	 -	Välmeriterade	golfinstruktörer
 - Bra träningsmöjligheter vid 
 drivingrange, övningsområde för   
 egna bollar och övningsgreener
 - Välsorterad och konkurrenskraftig   
 golfshop samt möjlighet till reparation  
 av golfutrustning.
 - Restaurang med god kvalitet 
 och rimliga priser
• Hålla en öppen attityd till gästspelare  
 och verka för ett utbyte med andra   
 golfklubbar.
• Ett attraktivt tävlingsprogram för 
 alla kategorier.

POLICY TÄVLINGSIDROTT
Tävlingsidrott innebär tävlingsverk- 
samhet där prestationsmoment sätts i 
förgrunden. Klubben skall arbeta för 
att	det	finns	ett	attraktivt	tävlingspro-
gram för alla kategorier. Inom ramen 
för tävlingsidrott skall Karlstad GK 
arbeta för att utveckla en elit med 
målsättning att spelarna skall kunna 
representera klubben i nationella se-
riespel. Med elit menas spelare inom 
alla	kategorier	som	kvalificerar	sig	till	
dessa representationslag och som är 
intresserade att uppnå idrottsliga 
framgångar i elittävlingar.

Karlstad Golfklubb skall inom 
ramen för en elitsatsning dessutom:
• Stödja och utveckla enskilda spelare   
 som har målsättningen att 
 representera klubben.
• Sträva efter att ha ett serielag i 
 högsta serien för damer och herrar.

POLICY UNGDOMSIDROTT 
Verksamheten syftar till att aktivera 
barn och ungdomar, samt att utbilda 
dessa i spelets idé och ett gott kam-
ratskap. Karlstads GK ska bedriva 
ungdomsverksamheten för barn och 
ungdomar t o m 21 år. Ungdoms-
idrott innebär även rekryterings-
verksamhet till representationslagen.

Karlstad GK skall inom ramen för 
ungdomsverksamheten:

• Genom rekrytering och utbildning   
 verka för att instruktörer och ledare   
	 finns	för	att	ta	hand	om	och	fostra	den		
 nya generationen. Särskilt skall 
 beaktas möjlighet att engagera spelare  
 inom elitsatsningen.
• Genom rabattering av medlems-  
 avgifter möjliggöra golfspel för 
 ungdomar.
• Genom god organisation verka för att  
 samtliga juniorer skall ges möjlighet   
 till aktiviteter.
• Genom särskilda insatser verka för 
	 att	öka	andelen	golfande	flickor.

RIKTLINJER EKONOMI 
• Medlemsavgifter, greenfeeintäkter,   
 sponsringsintäkter samt övriga 
 intäkter ska täcka kostnader för 
 anläggningens drift och underhåll.
• Likviditeten ska täcka återbetalning   
 av medlemslån.

RIKTLINJER MEDLEMSKAP 
•	Det	finns	ingen	begränsning	på		 	
 antalet aktiva medlemmar.
• Karlstad GK  strävan är att andelen   
 juniorer uppgår till ca 20 % av 
 de aktiva

RIKTLINJER GOLFBANAN 
• Arbeta med förbättringar i enlighet   
 med utvecklingsplanen av våra 
 27+9 hål samt övriga ytor.
• Klubbens maskinpark skall vara 
 anpassad för rationell skötsel och 
 gällande miljökrav.

RIKTLINJER FASTIGHET 
• Klubbens byggnader med 
 omgivningar skall vara funktionella   
 och välskötta.
• Anläggningsplan avseende bygg-  
 nader och omgivningar ska tas fram.

RIKTLINJER PERSONAL 
• Karlstad GKs personal ska svara mot  
 verksamhetens behov.
• Personalen ska erbjudas en säker 
 och trivsam arbetsmiljö.
• Genom utbildning befästa och 
 utveckla kompetensen hos personalen.
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RIKTLINJER MEDLEMSVÅRD 
• Sträva efter att stärka klubb-
 gemenskapen.
• Aktivt arbeta för att ge goda 
 kunskaper i golfteknik, golfvett 
 och regler.
• Uppmuntra till ideellt arbete 
 i klubben.
• Genom utbildning utveckla 
 kompetensen hos ideella ledare.

RIKTLINJER 
INFORMATIONSVERKSAMHET 
• Kontinuerligt förbättra 
 medlemsinformationen. 
• Fortsatt satsning på god 
 kommunikation med massmedia.

RIKTLINJER MARKNADSFRÅGOR 
• Genom samordnad verksamhet bidra   
 till att klubbens kontakter med olika   
 sponsorer och samarbetspartners hela  
 tiden vårdas och utvecklas.
• Att all reklamskyltning och annan   
 skyltning kring klubbhusområdet och  

 golfbana är av hög klass och i rätt 
 omfattning samt att reklamprodukter  
	 håller	rätt	profil	och	en	enhetlig	stil.
• Att ständigt vara öppen för 
 möjligheterna till reklamintäkter 
 för klubben utan att ge avkall på 
 kvalitetskraven ovan.

RIKTLINJER MILJÖ 
• Att aktivt arbeta med miljöfrågor 
 för personal och anläggning
• Kontinuerlig uppföljning av 
 framtagen miljöplan.

MOTION
ANGÅENDE STYRELSEARVODEN
I en förening är det viktigt med så stor öppenhet som 
möjligt och det gäller bland annat arvoden till styrelsen 
som bör beslutas om på ordinarie medlemsmöten.

Vi motionärer är klara över att det i en förening av vår 
storlek med en omsättning på ca 17 miljoner och med 
ett värde på 40-50 miljoner att förvalta krävs mycket 
av den styrlse som av medlemmarna är satta att leda 
verksamheten.

Det är därför rimligt att ett arvode utgår till ledamöter 
och suppleanter och att det är medlemmarna på 
höstmötet som årligen bör fastställa arvodet för det 
nästkommande verksamhetsåret.

En rimlig summa att fördela skulle i dagsläget vara 
100 000 kr exklusive spelrätter, att fördelas så att de 
som andes utföra störst arbetsinsats som ordförande, 
ekonomiansvarig och anläggningsansvarig erhåller ett 
högre arvode än övriga ledamöter och suppleanter.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi motionärer 
medlemsmötet
att besluta att föreningens valberedning för i uppdrag   
 att lägga fram förslag på styrelsearvode årligen i   
 samband med föreningens höstmöte

Curt Grönberg, Lena Lidén, Hans Johsnsson, Björn 
Samuelsson

STYRELSENS KOMMENTAR TILL FÖRSLAGET:
Förslaget att valkommittén skall föreslå arvode 
tillstyrkes. Belopp tar inte styrelsen ställning till.

/Styrelsen
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BUDGETERAD RESULTATRÄKNING 2018
  Budget Budget
  2018 2017
Rörelsens intäkter     
Medlemsavgifter  9 791 000 9 775 000
Greenfee  1 893 000 1 700 000
Sponsorsintäkter/reklam  2 100 000 2 000 000
Företagsgolf  150 000 150 000
Intäkter range och lektioner  1 118 000 1 055 000
Intäkter banan  113 000 120 000
Bidrag för arbetskraft   425 000 425 000
Tävlingar  500 000 485 000
Kommunala och statliga bidrag  170 000 150 000
Övriga rörelseintäkter  1 136 000 1 255 000
    
Summa intäkter  17 396 000 17 115 000
    
Medlems- och sponsorkostnader    
Sponsor- och reklamkostnader  -200 000 -320 000
Tävlingskostnader  -562 000 -560 000
Klubbtidning, årsbok  -150 000 -185 000
Övriga kostnader  -1 107 000 -1 297 000
    
Summa medlems- och sponsorkostnader  -2 019 000 -2 362 000
    
Driftskostnader    
Fastigheter  -1 121 000 -1 130 000
Banan  -2 725 000 -3 085 000
Personalkostnader  -8 636 000 -8 000 000
Administration  -755 000 -675 000
Avgifter SGF, VGDF, SLA  -510 000 -500 000
    
Summa driftskostnader  -13 747 000 -13 390 000
    
Rörelsens kostnader  -15 766 000 -15 752 000
    
Resultat före avskrivningar och räntor  1 630 000 1 363 000
    
Avskrivningar   -710 000 -788 000
Räntor  -460 000 -200 000
    
Årets resultat  460 000 375 000  
    
 

INVESTERINGAR 2018 
   
Fastighet     
Ny personal- och verkstadsbyggnad för banpersonalen  6 000 000   
Summa fastighet  6 000 000  
    
Totalt:  6 000 000  
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STYRELSENS FÖRSLAG
FÖRSLAG 1: ÅRSAVGIFTER FÖRSLAG 2018
Medlemsnivå Årsavgift/Medlemskapstyp  
 Guld Silver Brons Solslingan
Senior med obligation 5 850 4 550 4 050 2 950 
Senior utan obligation 6 750 5 450 4 950 3 850 
Senior efterskänkt obligation  5 850 4 550 4 050 2 950 
Heltidsstuderande 3 850       
Medlem från 22-27 år 3 850   
Junior 8-21 år 1 500       
Golfkul 5-7 år (nyhet) 600    
Senior 80+ med obligation 1 850       
Senior 80+ utan obligation (nyhet) 2 750    
Senior 80+ efterskänkt obligation 500     
  
MEDLEMSKAPSTYPER
Guldmedlem: Fullvärdig medlem med alla förmåner. 
Förmånliga bokningsregler till attraktiva speltider, 
greenfeesamarbeten med samarbetsklubbar och en 
NY gästgreenfee. Man kan obegränsat under året bjuda 
med sig 1 gäst i bollen (samma bokningsnummer) som 
då får en rabatt på greenfeen med -150 kr på 18-hål och 
75 kr på 9-hål.

Silvermedlem: (tidigare vardagsmedlem) spel på 
banan vardagar före kl. 15.00. Önskar Silvermedlem 
spela under andra tider gäller Värmlandsgreenfee. 
Solslingan och för dagen gällande 9-håls slinga fritt alla 
dagar oavsett tid. Bestämmelsen innebär att rond ej får 
påbörjas från tee nr. 1 på röd, blå eller gul slinga efter 
ovannämnda tid. Från tee 1 påbörjad rond får dock 
fullföljas.

Bronsmedlem: spel på för dagen gällande 9-hålsslinga 
och Solslingan fritt alla dagar oavsett tid. För spel 
18/27 hål gäller Värmlandsgreenfee. 
 
Solslingan: fritt spel på Solslingan. För spel 18/27 
hål betalas Värmlandsgreenfee. För spel 9 hålsslingan 
gällande 9-hålsgreenfee.
 
Helstuderande/Junior/80+: fullvärdig medlem med 
alla förmåner.
 
Passiv medlem: benämns numera endast 
Medlemsavgift - ej spelrätt.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
OM VALBEREDNINGEN ur våra stadgar:   
§ 25 
- Valberedningen består av ordförande och 4 övriga  
 ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och 
 3 ledamöter (samt styrelsen utser 1 ledamot)  
- Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföran- 
 den eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 
-  Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet  
 till styrelsen överlämna sitt förslag.   
   
§ 27 Styrelsen består av ordförande och minst 4 och högst 
8 ledamöter samt högst 2 suppleanter.   
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga 
befattningshavare som behövs.  

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR HÖSTMÖTET
Ordförande 1 år  Omval Håkan Wahlén
4 ordinarie ledamöter 2 år Omval Bengt Friberg 
  Omval Peter Skytte 
  Omval Micael Eriksson
  Omval Håkan Broström

2 suppleanter 1 år Omval Lotta Hallström
  Nyval Jonas Pettersson

Styrelseledamöter med 1 år kvar Petra Johansson
  Lena Jonsson  
  Bosse ”Basket” Johnsson

2 ordinarie revisorer 1 år Omval Erik Nilsson
   Omval Mattias Lidbeck

1 revisorssuppleant 1 år Nyval Göran Aronsson

När det gäller valberedningen så går mandatperioden ut för
Hans Johansson (avsagt sig omval)
Curt Grönberg

Övriga ledamöter i valberedningen är Lena Lidén och Björn Samuelsson 
som är valda på ytterligare ett år.

Valberedningen kommer inte att föreslå kandidater till valberedningen 
men valberedningen uppmanar medlemmarna att arbeta fram förslag 
till höstmötet.
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Gästkrönikören
VÅRA SPONSORSATSNINGAR BYGGER PÅ 
ETT PERSONLIGT ENGAGEMANG
Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB 
har sponsrat Karlstad GK i många 
år. Vi är en av klubbens guldspon-
sorer och är nöjda med vårt samar-
bete med klubben. Sponsringen 
grundar sig från början i att flera 
delägare gillar att spela golf, men vi 
tycker det är viktigt att vi lägger ett 
personligt engagemang bakom våra 
sponsorsatsningar. 

Vi tycker Karlstad GK är en trevlig 
klubb med glada medarbetare.  
Klubben är en bra mötesplats. 
 Hamilton Advokatbyrå Karlstad 
AB	är	en	affärsjuridisk	byrå.	Vi	är	för	
närvarande sex advokater, en biträ-
dande jurist och har administrativ 
personal med ekonomikompetens. 
Vi har både små som stora företag 
som våra klienter, och även en del 
privatpersoner. Vi kan hjälpa våra 
företagsklienter med deras helhets-
behov genom att ha juridisk kompe-
tens för i princip alla deras juridiska 
angelägenheter. Advokaterna hos 
oss är därför inriktade mot olika 
rättsområden. Vårt mål är att klien-
ten ska få hjälp av den advokat/     
jurist som är mest lämpad för det  
enskilda ärendet. Vi jobbar företrä-
desvis	 med	 allmän	 affärsjuridik,	
tvister och skiljeförfaranden, obe-
ståndsrätt,	 miljörätt,	 offentlig	 upp-
handling, bolagsrätt, fastighets- och 
entreprenadrätt, arbetsrätt och brott-
mål. 
 Vissa förväntar sig att jag som    
advokat ska försvara busar, men    
jag jobbar främst med ekonomiska 
tvister och avtalsfrågor av olika slag. 
Tvisterna kan grundas i olika pro-

blem. För det mesta handlar det om 
att ett företag begär ersättning från 
ett annat företag, men orsaken till 
begäran kan variera. Det kan t ex 
vara fråga om avtalstvister, entre-
prenadtvister eller skadestånds- 
tvister. Jag har faktiskt jobbat med 
några tvister som haft anknytning 
till golfbanor, men många gånger  
får jag inblick i verksamheter och 
angelägenheter som jag annars inte 
skulle kommit i kontakt med. Det är 
jätteintressant. I övrigt jobbar jag en 
hel del med avtalsgranskning och 
avtalsskrivning. 
 Jag har tillsammans med mina 
golfspelande kollegor varit med på 
många aktiviteter som Karlstad GK 
arrangerat för klubbens sponsorer. 
Vi trivs tillsammans med övriga 
sponsorer och sponsornätverket ger 
affärsnytta.	
 Själv spelar jag golf hyfsat regel-
bundet. Jag gillar att ha en utomhus-

aktivitet även de dagar när det inte 
är strålande sol. Det är socialt och 
innehåller ett spänningsmoment.  
 Förutom sponsornätverket vill vi 
på Hamilton också synas på klubben. 
Ingen har väl missat vår skylt i när-
heten av chippinggreenen. Folk har 
skrattat åt att vi har en sån stor skylt 
och sagt att den hade passat bättre in-
till E18. Jag kanske inte riktigt hade 
koll på att skylten skulle bli så stor 
när jag beställde den och har själv 
skrattat åt den, men tycker det är    
positivt att folk har lagt märke till den. 
 Vi arrangerar också en egen golf-
tävling tillsammans med Karlstad 
GK varje år – Hamiltongolfen. Vi 
bjuder in företagare, samarbets- 
partners,  andra sponsorer och även 
personer som vi vill etablera kontakt 
med. Christian Nilsson har också 
medverkat på vår företagsgolf de  
senaste tre åren. Vi har nämligen 
sponsrat Christian i många år och 
har ett gott samarbete med honom. 
Vi tror verkligen på honom och   
hoppas att få följa honom på Europa-
touren snart igen. 
 För egen del är det nog dags att 
städa ur bagen för vintern. Jag      
hoppas på att åka många varv på 
längdskidor på banan i vinter och 
ser sedan fram emot en ny golf-      
säsong	 till	våren.	Då	finns	det	åter-
igen möjlighet att kombinera spon-
sorskapet med det egna spelandet. 
Så här års brukar jag alltid tänka att 
jag ska förbättra spelet ytterligare 
nästa år genom mer närspelsträ-
ning, men vi får väl se hur det blir 
med det. 

Karin Kierkegaard
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Sofias sida
FRÅN KLUBBCHEFENS VINKEL

Jag hittade golfen för lite mer än 
två decennier sedan. Jag var 12 år 
och nyinflyttad till Sundsvall och 
skulle börja 5:e klass.

Vi hade inte bott mer än ett par veck-
or i den helt nya staden då det var 
dags att bege sig till sin första skol-
dag. Jag kom in i klassrummet på 
skakiga ben, kände ingen och visste 
inte vilken plats som var min. Men 
från ingenstans såg min blivande 
klassföreståndare mig och mötte 
mig där jag var, i förvirring och    
osäkerhet. Han vägledde mig och  

introducerade mig snabbt för nya 
vänner och miljöer, han gjorde mig 
trygg i den nya situationen så jag 
fick	 chansen	 att	 uppskatta	 det	 som	
verkligen var viktigt.
 Bosse, som min klassföreståndare 
hette, hade en genuin vilja att kunna 
hjälpa och såg alla personer med 
samma	värde.	Hans	sätt	att	vara	fick	
de övriga i klassen att ta efter hans 
beteende, och det skapade en oer-
hört trivsam miljö, och en plats man 
faktiskt längtade till.
	 Jag	hade	turen	att	träffa	Bosse	i	ett	
viktigt skede i livet. Förutom att 
vara lärare, var han också ordföran-
de i idrottskommittén på Sundsvalls 
golfklubb. Han såg att jag hade ett 
brinnande idrottsintresse utanför 
skolan och tog med mig en dag till 
golfklubben, som blev mitt andra 
hem.	Det	 var	där	 jag	 träffade	mina	
kompisar, gamla som unga, där jag 
mådde bra och själva golfen var     
sekundär. Umgänget och mötes-
platsen höjde min livskvalité. Gjorde 
mitt liv mer innehållsrikt, och en 
flytt	i	den	åldern	till	något	positivt:
Jag längtade till golfklubben
 Jag skulle kunna rabbla upp alla 
saker som vi har gjort under året för 

att försöka tillgodose så många som 
möjligas behov och önskemål, även 
om det såklart är en av de största   
utmaningarna, då vi faktiskt tycker 
väldigt olika och har olika behov.
 Men jag berättar inte den här     
historian för att förklara min barn-
dom, utan denna historia har verk-
ligen präglat mitt liv. Det ger mig 
bränsle att veta att golfen kan ha en 
sådan betydelse för var och en av er, 
att vi kan med gemensamma krafter 
skapa en miljö som vi längtar till, 
som höjer vår livskvalité! Jag kom-
mer dra mitt strå till stacken under 
2018, efter 1,5 år av mycket tid bak-
om dataskärmen kommer jag skapa 
nya förutsättningar för att ha möjlig-
heten att vara mer bland er medlem-
mar och på banan.
 Ni medlemmar är mitt bränsle och 
jag hoppas att Karlstad Golfklubb 
hjälper er att skapa minnesvärda och 
positiva upplevelser i en stimuleran-
de miljö!
 Tack för säsongen & hoppas att ni 
är mitt bränsle även nästa år!

Med vänliga golfhälsningar
Sofia	Strindholm,	VD/Klubbchef	
Karlstad GK
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SENIOR 
2017
Vårupptakten i april 
samlade många som 
intresserat tog del av 
information inför golf-
året. Förväntningarna 

om en bra golfsäsong har förhopp-
ningsvis infriats.
 Den 18 maj gick den traditionella 
vårresan. Det var lite färre deltagare i år än 
vanligt när bussen startade mot årets mål, 
Brevikens GK utanför Karlsborg. Hans 
Broqvist vann herrklassen och Margareta 
Patriksson vann damklassen. Två Mixed-
tävlingar har genomförts. Segrarlag blev 
Bo Dahlgren/Karin Olsson respektive Ulf 
Sundberg/Lena Lidén.
 När Värmlandsserien H50 och D50 
hade tävlingsdagar i Karlstad var 
seniorkommittén arrangörer. Karlstad-
spelare som placerade sig i den totala 
prislistan efter årets samtliga tävlingar: 
Ulla-Britt Larsson vann B-klassen och 
Margeurite Normark vann C-klassen. 
Marianne E Eriksson blev 2:a i A-klassen. 
Bästa herrplacering blev Lasse Engström 
som kom 5:a i herrarnas A-klass.
 Under maj-september genomfördes 
en matchcup 60+. 25 startande och slut-
segrare blev Karin Olsson. 
 Årets Onsdagsgubbe respektive 
Onsdagsgumma omfattade i år 15 
tävlingsdagar. Totalt 136 ”gubbar” och 
53	 ”gummor”	 har	 spelat	 en	 eller	 flera	
tävlingar. Årets onsdagsgubbe blev 
Raimo Pihl och onsdagsgumma blev 
Christina Broqvist.
 I seriespelet Mellansvenska Veteran-
serien H75, Serie Väst, kom Karlstad på 
6:e plats, en liten försämring från förra 
året. I motsvarande serie för H65, div 2 
Norra, kom Karlstad på 6:e plats, samma 
placering som ifjol. 
 Klubbtävling mot Hammarö GK har 
spelats vid två tillfällen. Ett vardera på 
respektive bana. Karlstad GK stod som 
segrare sammanlagt. De femton bästa 
resultaten räknades in i lagspelet. 
Individuell vinnare på Hammaröbanan 
blev Rigmor Stenwreth, Karlstad GK  

Från kommittéerna – 2017 och verksamhetsplaner för 2018
och i Karlstad vann Björn Bergman 
Hammarö GK. 
 Tredagars-partävling spelades i 
Hammarö, Kil och avslutades i Karlstad. 
Lag Kent Normark/Margeurite 
Normark, Karlstad GK, tog hem segern. 
Utöver ovanstående har vi arrangerat 
Antikrundan, vinnare Kjell-Åke Ivansson, 
och tillsammans med damkommittén en 
scrambletävling. 
 I många tävlingar har det ingått 
närmast-hål. Grattis till alla prickskyttar.
Årets säsong avslutades i vackert höst-
väder den 5 oktober, med 9-håls scramble 
och gemensam lunch. Priser för dagens 
tävling, och för ett antal andra av 
säsongens tävlingar, delades ut. 
	 Hasse	med	flera	har,	som	extra	stöd	till	
Pelle och banpersonalen, gjort ett 
enastående arbete med banan under 
säsongen. I arbetet med banan under året 
deltog många frivilliga och utan er hjälp 
hade vi inte kunnat komma igång med 
spelet så snabbt. Ett stort tack till er alla. 
 På måndagar (damer) och tisdagar 
(herrar) har seniorer ställt upp för att 
under vintersäsongen sköta inomhus-
hallen. Ett stort tack till de som ställt  
upp på dessa dagar.
 I samarbete med kansliet har vi 
genomfört greenfeekontroller. Kontrollen 
har genomförts kvällstid varje vecka. I 
stort har kontrollanterna mötts av 
positiva spelare och kontrollerna har 
genomförts på ett mycket positivt och 
trevligt sätt. Ett stort tack även till er 
kontrollanter. 
 Positiva golfare med ett genomgående 
gott	humör	gör	att	det	finns	övervägande	
goda minnen att ta med inför nästa år. 
Till er alla, spelare och funktionärer, så 
tackar seniorkommittén för den gångna 
säsongen.

SENIOR 2018
Seniorkommitténs huvudsakliga uppgift 
är att arrangera klubbens tävlingsverk-
samhet samt representera klubben i 
tävlingar mot andra klubbar, för 
medlemmar i åldrarna D60+ och H60+. 
I detta ingår att verksamheten skall 
bedrivas på ett sätt, som inte bara kittlar 

tävlingsinstinkten, utan också ger 
seniorerna en viktig social samvaro i bästa 
golfanda till god nytta för både kropp och 
själ. 
 För att uppnå detta skall vi planera  
och genomföra följande: 
•  Hålla kommittémöten allt efter   
 behov. 
•  Samordna våra tävlingar och   
 aktiviteter med vårt kansli,   
 banpersonal och restaurang. 
• Underhålla och uppdatera senior-  
 kommitténs webbsidor. 
•  Rapportera till SISU efter genomförda  
 möten och aktiviteter. 
• Vara klubben behjälplig med   
 banarbete och greenfeekontroll. 
• Inomhusträning för D60+ respektive  
 H60+. 
•	Vårupptakt	där	vi	bjuder	på	fika	och		
 presenterar årets tävlingar mm. 
• Vårresa med buss. Endagstur med  
 tävling. 
• Onsdagsgubben/gumman (ca 15   
 tävlingstillfällen) för 60+. 
• Delta med ett lag H65 och ett lag H75 
 i Mellansvenska Veteranserierna. 
• En onsdags-scramble för H60+/D60+ 
• Två seniortävlingar där vi möter   
 Hammarö GK, varav en i Karlstad  
 (reservation för att Hammarö drar 
 sig ur). 
• Två stycken mixedtävlingar   
 (greensome). 
• Genomföra en matchspelscup. 
• Arrangera tävlingen Antikrundan. 
• Ansvara för Värmlandsseriens H50+  
 respektive D50+ när det är   
 tävlingsdagar i Karlstad. 
• Arrangera Tredagars partävling   
 tillsammans med Kils GK och   
 Hammarö GK. 
• Arrangera höstavlutning för 60+.   
 Inkluderar en niohålstävling.

 

TÄVLING 
2017 
TK önskade lite nya 
funktionärer inför 
2017 och vilket 
gensvar	 vi	 fick.	 Jätte-



17Från kommittéerna – 2017 och verksamhetsplaner för 2018
roligt	att	vi	fick	in	flera	som	utbildades	
under våren. Under 2017 har TK bestått 
av sammanlagt 24 personer, varav 22 
varit aktiva i någon tävling. Ett stort 
antal som har ställt upp alldeles 
fantastiskt mycket och tack till er.
 Vi har varit arrangörer/medarrangörer 
till sammanlagt 16 tävlingar där fem-
dagarsfinalerna	 och	 golfveckan	 är	 de	
stora tillställningarna. I år hade vi också 
en större Skandia juniortävling på 
Karlstad GK. Sammanlagt har vi 
administrerat 1850 golfare, exklusive 
femdagarsfinalerna.
 Hur har då året fungerat? Vi har 
fortfarande en del att se över, både som 
klubbkommitté och arrangörer. Servicen 
som arrangörer försöker vi förbättra och 
vi hoppas på den digitala redovisningen 
blir bättre och stabilare. Regelkunskapen 
hos våra funktionärer ökas och vi deltar 
i de kurser som VGDF anordnar samt att 
vi	faktiskt	fått	två	officiella	domare	som	
komplement till Anna-Karin under året.
Hur har våra tävlingar fungerat under 
2017?
• Vi satte tak för deltagande på några  
 tävlingar då dagarna inte räckt till  
 annars. 
• Rondtiderna är för långa. Vi är   
 amatörer men tar tid på oss som   
	 proffsen	gör.	Det	skapar	en	del		 	
 irritation, men vill ni som vi att det  
 ska gå fortare att spela så måste alla  
 hjälpas åt och våga säga ifrån i   
 respektive boll ni spelar.
• Spelformerna har fått kritik, ett litet  
 axplock av synpunkter:
 -  partävlingar men ingen att spela  
  med, anmälningar i kansliet för de  
  som söker spelpartner har efterfrågats.
 -  inga shot-gun starter
 -  scramble är en spelform som   
  efterfrågas
 - för lite singeltävlingar

Det är inte lätt att få alla önskemål 
tillgodosedda men vi ser kontinuerligt 
över vad som kan göras och i många fall 
är det också sponsorstyrt.

TÄVLING 2018
Verksamheten ska drivas på liknande 
sätt nästa år och framförallt ska vi jobba 
med att utveckla tävlingstempot och de 
nya kommande regelförändringarna 
som alla måste lära sig.
 Det blir ett nytt år med ny ledare för 
kommittén då jag kommer att kliva av 
och lämna över till någon ny person. Jag 
har haft väldigt kul och tyckt att det varit 
väldigt stimulerande att vara med i TK. 
Var sak har sin tid och nu tycker jag att det 
är dags för något annat att fokusera på. 
 Det kändes väldigt kul att bli 
nominerad till årets ideella resurs/
ledare på idrottsgalan i Karlstad och 
därför känns det också som ett bra läge 
att avsluta.

DAM 2017
Jag vill börja med att 
tacka alla damer som 
har spelat med oss 
under säsongen. Det 
var lyckat att byta dag 
från onsdag till tisdag. 

Vid en summering kan jag konstatera att 
det	var	ca	100	fler	starter	i	år	jämfört	med	
2016, vilket är toppen. En hel del nya 
damer har också deltagit, vilket vi är 
glada för. Kul att locka nya spelare till 
tävlingarna. Tack för det.
 Nu till årets höjdpunkter. Uppstarten 
var som vanligt på Elite Stadshotellet 
där vi intog en god middag, minglade, 
lottade	ut	priser,	fick	information	om	vår	
nya	 restaurang	Golfkrogen,	 och	 fick	 se	
många	fina	klädesplagg	från	Golfstore.
 Hemliga Resan gick i år till Vingåker, 
där vi mottogs mycket bra och spelade 
på en toppenbana.
 Dailys och Röhnish är ju två av våra 
populäraste tävlingar, vilket även 
märktes denna säsong. Vid Dailys 
tävling startade totalt 124 damer. En ny 
tävling döpt till Gökotta, spelades i år. Vi 
startade 07.00 på morgonen med lite kul 
arrangemang där temat bland annat var 
att vi skulle ha något gult/blått på oss. 
Efter tävlingens slut intog vi en lunch 

tillsammans. Även denna tävling 
uppskattades av våra damer.
 Två av våra tävlingar gick till olika 
cancerföreningar. Den första som vi 
spelade den 23 maj var Rynkeby barn-
cancerfond	 som	 fick	 alla	 intäkter	 från	
tävlingen. Summan uppgick till 1 320 kr 
och sedanhade vi som brukligt även 
Lions	 Cancerfond	 som	 fick	 hela	 3	 200	
kronor. Den tävlingen spelades i juli 
tillsammans med ”Gubbgolfen”.
 Under säsongen har också 16 damer 
kämpat i en ECLECTIC över röd-blå 
slinga. Segrare i A-klassen med ett slag 
tillgodo efter sista rundan blev Anna 
Wall och tvåa blev Rigmor Stenwreth. I 
B-klassen heter årets segrare Kicki Shaw 
tätt följd av tvåan Jenny Ahlsén.
 Sist men inte minst av våra tävlingar 
var som vanligt Flitiga Lisa, där de tio 
som	 spelat	 flest	 tävlingar	 under	 året	
erbjuds att delta. Årets vinnare blev 
Jenny Ahlsén. Ett stort grattis till Jenny!
Våra grillkvällar har varit populära. De 
har genomförts i samband med 
månadsavslut eller vid andra pris-
utdelningstillfällen.
 Jag vill också passa på att tacka Peggy 
Svanström och Yvonne Weiss, som båda 
slutar i damkommittén efter två år. Ett 
stort tack för många trevliga stunder och 
ett mycket bra arbete. Damkommittén 
kommer att förändras en hel del inför 
nästa säsong. Den kommer att bestå av 
Petra Knape samt Jeanette Montgomery 
som båda är kvar efter denna säsong. 
Nya i kommittén blir Anna Wall, Marie 
Salevik och Kerstin Skoog. Ordförande 
blir Petra Knape. Jag önskar er alla stort 
lycka till med det fortsatta arbetet i 
kommittén. Jag vet att ni kommer att 
göra ett toppenjobb. Samtidigt vill jag 
tacka för mig. Efter sex år i 
Damkommittén, varav tre som 
ordförande, känner jag att det är dags att 
lämna över stafettpinnen. Det har varit 
en givande tid med många 
sponsorkontakter, glada stunder, 
trevliga bemötanden, sena kvällar och 
planeringar av tävlingar.

forts. nästa sida
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DAM 2018
Under 2018 skall vår verksamhet känne-
tecknas av en trivsam atmosfär där alla 
damer skall känna sig välkomna och där 
gemenskap är viktigare än resultatet.
För att uppnå detta skall vi planera och 
genomföra följande:
• Tisdagstävlingar för Karlstad GK:s  
 damer.
•		Vårträff	med	förtäring	där	vi		 	
 presenterar årets tävlingar och   
 nyheter samt har modevisning bland  
 annat från vår shop.
•  Hemlig resa.
•  Två större tävlingar, tillsammans med  
 vår shop, där Röhnisch och Daily står  
 som sponsorer. Till dessa tävlingar  
 inbjuds även damer från andra   
 klubbar.
• Sista tisdagen i varje månad skall vi  
 efter spel, inta enklare förtäring samt  
 ha prisutdelning för alla tävlingar  
 som genomförts under månaden. 
•  Hitta bra sätt att få in nya damer till  
 våra aktiviteter och tävlingar.
• Utöver ovanstående kommer vi även  
 att arrangera tävlingen Flitiga Lisa för  
	 de	tio	damer	som	deltagit	flest	gånger		
 under säsongen.
• Kontakta sponsorer för våra tävlingar.
• Registrera tävlingar i GIT samt ha  
 kontinuerliga kontakter med vårt   
 kansli inför tävlingar.
• Ta tillvara synpunkter och ideér från  
 våra damer.
• Rapportera till SISU efter genomförda  
 möten och aktiviteter. 

från förra sidan

MEDLEM 
2017-18
”Golfens dag” som 
anordnades för första 
gången 2017 – och där 
medlemskommittén 
deltog som en aktiv 

part – kommer med största säkerhet att 
återkomma även kommande år. Där 
kommer vi säkerligen att delta på ett 
eller annat sätt.
 Vi kommer att utöka antalet ledamöter 
i kommittén till fem personer (jämfört 
med dagens tre). Detta gör att vi 
förhoppningsvis kommer att hitta och 
genomföra nya arrangemang för 
medlemmarna.
 De fyra bryggolftävlingarna kommer 
vi att genomföra vid ett par tillfällen. 
Tävlingarna och den efterkommande 
träffen	 på	 Ankdammen	 där	 vi	 haft	
prisutdelning och sedan ätit en bit, var 
även under året populära under juni. 
Däremot var det ett betydligt svalare 
intresse i augusti, vilket vi naturligtvis 
tar till oss och ser om vi kan göra 
annorlunda.

UTBILD-
NING 2018
Utbildnings-
kommitténs huvud-
sakliga uppgifter är 
att tillsammans med
klubbens tränare för-

bereda och genomföra samtliga nybörjar-
kurser, samt att erbjuda fadderronder till 
alla medlemmar med ett handikapp 
högre än 36.
 Omhändertagande är ett ledord. Alla 
nya golfare ska känna att de är välkomna 
i klubben. De ska känna klubbkänsla och 
tillhörighet. De ska bemötas med 
uppmuntran och respekt.
 2018 räknar vi med att erbjuda 
teorilektioner samt praktiska regel-
genomgångar på banan med upp till 100 
nya golfare. I mån av plats kommer även 
övriga medlemmar att erbjudas 
möjlighet att delta vid dessa teori-
lektioner.
 Organiserade fadderronder kommer 
genomföras på liknande sätt som 
tidigare år, tisdagar och torsdagar med 
början i samband med att banan öppnar 
för säsongen. Dessa fortsätter sedan 
fram till slutet av september, med 
uppehåll i juli.
 Under våren 2018 kommer en 
rekryteringskampanj att genomföras, då 
kommittén behöver öka sitt 
medlemsantal för att kunna fortsätta 
bedriva en verksamhet med god kvalitet. 
Utbildningen av dessa nya kommitté-
medlemmar kommer ske internt i 
kommittén.
 Den senare delen av året blir till stor 
del fokuserad på utbildning av 
kommitténs medlemmar i de nya regler 
som träder i kraft 2019, så vi står redo att 
bistå alla klubbens medlemmar med 
råd, tips, idéer och utbildning inför 
säsongen 2019.
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Värdegrundsarbete
EN GOLFKLUBB OCH 
ARBETSPLATS ATT LÄNGTA TILL
Du kanske har sett och läst                    
uttrycket i rubriken i något             
sammanhang med Karlstad GK. 
Uttrycket myntades under ett         
värdegrundsarbete i Karlstad GK 
som inleddes vintern/våren 2017. 
Detta gjordes av ledningsgruppen 
och delar av styrelsen tillsammans 
med Lennart Carlsson på Presta-
tionshuset. Syftet med arbetet är att 
med gemensamma krafter lyckas 
hitta vägen till en välmående          
anläggning i ekonomisk balans.

För att komma dit, behövde vi först 
identifiera	 nuläget	 och	 sedan	
komma fram till vart vi vill. Vi 
lyckades efter mycket under-
arbete komma fram till vilka 

grunder man vill ha för att tillhöra 
klubben, både som medlem, perso-
nal, samarbetspartner och gäst.     
Vilka övergripande prioriteringar 
som är viktiga och ett styrmedel för 
de operativa på anläggningen.

När vi kom vidare i arbetsprocessen 
så mynnade det ut i några värdeord 
och kortfattade ”slogans” som har 
ett större värde och innehåll än vid 
första ögonblicket. Detta engagerar 
personalen och påminner oss om 
vad som är viktigt och får oss att 
jobba med gemensamma krafter 

mot ett tydligt mål.
”En golfklubb och arbetsplats 
att längta till”
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Äntligen är det dags att bygga nya 
personallokaler, ny verkstad och 
ny maskinhall. Ett projekt som 
verkligen varit efterlängtat. Arbe-
tet har redan satts igång och enligt 
planeringen ska en del av de gamla 
lokalerna vara rivna när du läser 
den här texten. 

Projektstarten har naturligtvis före-
gåtts av ett ordentligt planerings-  
arbete och även av ett grundlägg-
ande städnings- och röjningsarbete.
- Ja, det har varit massor av allt       
möjligt som vi har kastat, eller i en 
del fall valt att spara vidare, berättar 
Ulriks Danielsson, som är djupt      
involverad i nybyggnationen. Vi har 
till och med hittat saker som måste 
vara kvar sen klubbens grundades...
 Planeringsarbetet handlar mycket 
om hur det dagliga arbetet på klub-
ben ska kunna bedrivas, samtidigt 
som bygget pågår. Därför blir byg-
gandet i etapper där verksamheten 
flyttar	runt	i	takt	med	att	det	rivs	och	

Personallokaler
NU SÄTTER DET STORA BYGGET IGÅNG

byggs nytt. Maskiner, redskap och 
annat material får som exempel pla-
ceras i containers under tiden.

Tidsschemat ser i grova drag ut så 
här:
• oktober – rivning inleds
• januari – bottenplattan gjuts
Sen fortskrider jobbet med att vägg-
modulerna kommer upp, takstolar-
na lyfts på plats och så vidare. Allt 
ska vara klart i maj 2018.
 Vi kan också se fram emot att en 
ny golfbilsparkering med laddstol-
par kommer att byggas i nästa steg. 
Det händer sammanfattningsvis väl-
digt mycket på Karlstad GK just nu.       
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TÄVLING!Tävling!

PLATS FÖR MÅNGA FLER GÄSTER
Har du sett den stora grönytan 
bredvid den nyss utbyggda parke-
ringen och kanske undrat vad det 
ska bli där? Jo, där ska det bli par-
kering för husbilar och husvagnar. 
En sak som verkligen efterfrågats 
av våra golfspelande gäster. 

Det blir dessutom en rejäl förbätt-
ring. Från dagens 3-4 platser kan vi 
när allt är klart under säsongen 2018 
erbjuda 26 platser för främst hus-   
bilar. Så snart underlaget stabiliserat 
sig tillräckligt sätter arbetet igång 
med att färdigställa parkeringen. 
Det kommer naturligtvis bli ladd-
stolpar vid varje plats, och utöver 
det blir det belysning på parkering-
en. Ytterligare ett projekt för att   
stärka Karlstad GK:s varumärke och 
attraktionskraft.   

Vem puttar bäst – Sofia eller Fredrik? 
Nu är det dags för Pitch alla läsare 
att vara med och tävla. Sofia och 
Fredrik har utmanat varandra i 
puttning och nu är det upp till dig 
att gissa vem som puttar bäst. 

SÅ HÄR FUNKAR TÄVLINGEN:
Måndag den 4 decem-
ber kl 12 är det dags. 
Då	 möts	 Sofia	 och	
Fredrik i en puttnings-
tävling i golfhallen.
 Det handlar om 10 
puttar per person på 
fem meters avstånd. 
 Din uppgift är att 
gissa vem som vinner, 
och hur många av de 
10 puttarna som går i 
hål direkt. 

TÄVLING!
Skicka ett mail till info@karlstadgk.se 
där du anger tävling i ämnesraden.   
I	 mailet	 skriver	 du	 vilken	 av	 Sofia		
eller Fredrik som du tror vinner och 
hur många av de 10 puttarna som 
går direkt i hål.
 Tre priser står på spel. Vinnarna 
får presentkort till golfshopen.

REGLER:
• Om det är oavgjort efter tio puttar 
blir det särspel. Dock räknas antalet 
puttar i hål i grundspelet som resul-
tat. Du ska alltså gissa på ett resultat 
från 0 - 10 puttar direkt i hål.
• Vinnaren av särspel är följaktligen 
även slutsegrare och rätt svar i täv-

lingen.
•	 Om	 flera	 tävlande	
gissat lika på vinnare 
och antalet puttar di-
rekt i hål, rangordnas 
de tävlade efter hur 
snabbt svaret maila-
des in. 

Lycka till! 

T Ä V L I N G !Tävling!
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Lecab Bil, Hagalundsvägen 30, Karlstad

Golf REA   
Allt
50 %

Fredag 24/11, kl 09-18. Lördag 25/11, kl 10-14
Golfstore har rea på Lecab bil, Våxnäs

DAGS FÖR VINTERVILA?
Nu snart går Karlstad GK och        
banan in i vintervilan. Eller är det 
så egentligen? Nej, aktiviteten är 
hög både när det gäller arbete på 
banan och naturligtvis när det gäl-
ler träning och förberedelser inför 
nästa golfsäsong. Låt oss se vad 
som händer på och runt banan un-
der hösten och vintern. Vi kollade 
läget med banchefen Pelle Dahl. 

- Vi har haft väldigt mycket att göra 
inför byggandet av de nya personal-
lokalerna och verkstad, berättar Pel-
le. Inte minst har vi städat och röjt 
bort en massa gammalt material. 

Men nu är det klart och rivningen 
har satt igång. Visst kommer det att 
bli lite annorlunda att hålla igång 
den dagliga verksamheten under 
byggperioden, men med bra plane-
ring och gott humör ska vi lösa det 
på ett bra sätt.
 Höstarbetet på banan är igång och 
här är det luftning av foregreener 
som gäller först. En rejäl hålpipning 
med efterföljande dressning är prio-
riterat. Målet är att bygga upp riktigt 
bra och stabila foregreens inför nästa 
säsong. 
- Sen ska vi djuplufta och dressa alla 
greener, fortsätter Pelle. Vi kommer 

att ta i ordentligt och gå ner på 25 cm 
och sen dressa rejält. 
 När det jobbet är klart gäller att 
vintertäcka greenerna i rätt tid.       
Totalt är det 20 greener som ska täck-
as med dukar. 
 Även den här vintern kommer det 
att bli en del skogsavverkning, även 
om det inte är några större avverk-
ningsprojekt. Dungen mellan Röd 1 + 
2 och vid Solslingan kommer att tun-
nas ur. Vid Blå 2 kommer en del av av-
verkas samt vid hål 2 på Solslingan.
 Om tiden och vädret tillåter kom-
mer även dräneringsarbetet på       
banan att fortsätta.  
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ELITSPELARNAS SÄSONG
Enligt gammal god tradition har 
Pitch intervjuat Fredrik Eliasson för 
att få en rapport från Karlstad GK:s 
elitspelares säsong så här långt. Som 
alltid kan vi imponeras av det stora 
antal spelare som tävlar på riktigt 
hög nivå. Så här har säsongen sett ut:   

FREDRIK GUSTAVSSON – har haft ett år 
där han la om sitt upplägg och satsade 
under vintern mer på fysträningen, 
helt enkelt för att kunna slå längre. 
Golfmässigt har det varit lite av ett 
mellanår, även om segern i Future series 
på Stockholms GK var en bra fram-
gång. Tillhör Karlstad GK:s lag i SM. 
Han slutade 71: a på Order of merit på 
Nordic Leuge. Kvalade till Europa-
touren, men missade tyvärr. Fredriks 
satsning fortsätter oförtrutet där målet 
är att nå en högre nivå. Han har full kate-
gori på Nordic Golf League för 2018. 

CHRISTIAN NILSSON – tog tjänstledigt 
som tränare för att satsa på karriären 
som spelare igen. Han rivstartade och 
radade upp bra placeringar hela året, 
med vinster i Bråviken, Kumla och 
Hagge. En olycklig skada gjorde att 

han var borta från golfen i sju veckor. 
Det innebar att han bara kunde chippa 
och putta under hela sommaren. Nu är 
Europatourkvalet i Spanien på gång, 
där Christian går in i andra steget tack 
vare sina tidigare framgångar på touren.

ROBIN ASKSTRAND – har spelat på 
Nordic Leuge. Har en bra plan för 
satsning och gör allt mycket seriöst. 
Har spelat bättre än vad resultaten    
visar scoremässigt. Det kommer att 
lossna för honom om han fortsätter på 
den inslagna vägen. Tillhörde Karl-
stads lag i lag-SM. Spelade Europa-
tourkval i Tyskland men missade       
tyvärr. Robin har full kategori till 
Nordic Golf League 2018.

OSCAR HERTZBERG – har delat upp sin 
säsong en del. Spelade på Menatouren 
i våras med ok resultat. Har haft otur 
med skador, vilket mer eller mindre 
höll honom borta från tävlingsspel    
under sommaren. Slutade de tre          
senaste tävlingarna nu på hösten på 
Menatouren på ett bra sätt. Kvalade 
till Europatouren i England, men mis-
sade tyvärr. Tar med sig erfarenheterna 
och bygger vidare på kunskapen om 
vad som krävs för att ta nästa steg.   

RASMUS HOLMBERG – har tagit maka-
lösa kliv i sin karriär. Är den av klub-
bens framgångsrika spelare födda 95 
som började sin satsning senast. Ras-
mus har som amatör spelat högst på 
Skandiatour Riks, vilket kanske är lite 
för	lågt	för	att	få	en	bra	start	på	proffs-
livet. Men med otroliga mängder trä-
ning och en bra tränings- och tävlings-
moral	har	han	vuxit	in	i	proffslivet	på	
ett bra sätt. Slutade sitt första år på 
39:e plats på Nordic Leuges Order of 
merit, vilket är riktigt bra. Har för-  
visso missat några cuter, men när han 
väl spelar vidare har han en förmåga 
att gå riktigt lågt. Har visat att han kan 

skjuta rejält under par, vilket är viktigt 
för att kunna ta nästa steg. Var med i 
SM-laget och spelade bra.

ZANDRA NILSSON – en late bloomer. Är 
fortfarande junior och ha sänkt sin 
snittscore med många slag och har  
etablerat sig i vårt damlag. Hon tävlar 
på en helt annan nivå numera och  
spelar på damernas motsvarighet till 
minitouren och nu spänner hon bågen 
högre till nästa säsong. Har tagit stora 
steg både i sin personliga och den  
golfmässiga utvecklingen.    

ANTON ERICSSON – har haft ett mellan-
år. Spelat mestadels på minitouren. 
Har i skrivande stund klarat steg ett i 
kvalet till Nordic Leuge, vilket ger   
honom en viss kategori till nordiska 
ligan nästa säsong. Anton kommer nu 
att använda vintern för att förbereda 
sig på bästa sätt inför nästa säsong.  

TOBIAS EDÉN – går sista året på college 
i Arizona. Har en otrolig passion för 
golfen och blev utnämnd till kapten i 
collegelaget, framröstad av de andra 
spelarna. Har fått hela senvåren och 
sommaren förstörd av två höftopera-
tioner. Har inte tävlat något alls under 
sommaren. Kommer hem till våren 
och	då	är	han	redo	att	bli	proffs.
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DANIEL UNGER – född 99, en ung spe-
lare som vi tror mycket på. Har spelat 
på Skandia Tour Future och några   
tävlingar på Skandia Tour Elit. Tillhör 
vårt JSM-lag. 

FILIPPA MÖÖRK – född 97. Hoppade på 
collegestudier för ett år sedan, men 
kände att college och golf var en svår 

kombination där golfen blev lidande. 
Vill ha golfen som nummer ett i sin 
satsning.	 Valde	 att	 bli	 proffs	 istället,	
där hon direkt vann en tävling på 
Swedish Golf Tour i Flommen. Tillhör 
vårt damlag. Kommer att vara hemma 
under vintern för att förbereda kom-
mande	säsong	som	proffs.

LOUISE LARSSON – har haft ett år där 
hon inte fått spela så många tävlingar 
på LET, eftersom antalet tävlingar 
minskat totalt. Hon har jobbat hårt 
med sitt spel och tävlat mest på hem-
maplan i Sverige och på LET-access. 
Bidrog med bra spel i lag-SM. Vill 
mycket med sin golf, men har inte fått 
det att lossna trots sin stora potential. 
Har kämpat med gott humör och sin 
alltid positiva inställning. 

MIKAEL JONZON – har spelat ett antal 
tävlingar på Europatouren och tillhört 
vårt lag i lag-SM. Kommer nu att gå in 
i steg två i Europatourkvalet eftersom 
han inte har fullt spelkort. 

JENNY HAGLUND – gör sitt första år på 
damernas Europatour. Har etablerat 
sig på touren och spelat sig till ett kort 
för nästa år, och slipper kvala. Hon har 
gjort majordebut i British Open och 
dessutom kvalat till LPGA. Tack vare 
sin ranking gick hon direkt in i steg 
två. Hon lyckades mycket bra i kvalet 
och är nu klar för tredje omgången. 
Det är redan klart att hon kommer att 
få någon kategori till undertouren till 
LPGA. Tillhör Karlstad GK:s damlag. 

Visst sker det prestationer på golfba-
nan näst intill varje dag. Ibland är det 
ett lyckat inspel från ett ”omöjligt 
läge”, andra gånger är det putten på 
15 m som till sist gör en koppsnurr 
och sen går i eller varför inte en 
klockren hole-in-one. Bara att släppa 
ner bollen på tee, välja rätt klubba 
och pang – perfekt på flagglinjen, 
landar en meter ifrån och rullar spik-
rakt i hål. Så enkelt det kan vara.

Vi kan tyvärr inte uppmärksamma 
alla konstslag eller extraordinära        
insatser som klubben medlemmar gör, 
men några av elitspelarnas presta-     
tioner vill vi lyfta fram lite extra:

• Comebackande altmeister Christian 
Nilsson slog till med en HIO under 
tävlingar på Hagges GK utanför Lud-
vika i sommar. Det var under tävling-
en Ovako Hagge Open som Christian 
lyckades med en HIO på hål 12 under 
sista ronden. För övrigt blev det också 
slutseger i tävlingen. 

• Menatoursspelade Oscar Hertzberg 
lyckades under tävlingar på The Els 
Club i Dubai att göra en albatross med 
296 yards kvar till pinnen. Enligt upp-
gift letade Oscar och hans caddie runt 
greenen och i bunkrarna efter bollen 
innan de kunde konstatera att den var 
där den borde – i hålet. Imponerande 
slag!

NÅGRA PRESTATIONER VÄRDA ATT NÄMNAS LITE EXTRA 
•	 Nyblivna	 proffset	 Rasmus Holm-
berg spelade några otroliga rundor 
under tävlingen GolfUppsala Open i 
slutet av september. Under andra run-
dan satte Rasmus banrekord med 64 
slag (-9). Men inte nog med det. Dagen 
efter följde Rasmus upp med att skjuta 
66 (-7). Extra imponerande med två så-
dana kanonrundor efter varandra.

• Jenny Haglund har som bekant haft 
en	 riktigt	 flygande	 start	 på	 sin	proff-
skarriär. Hennes framgångsrika spel 
har under säsongen resulterat i att hon 
gjort debut i Majorssammanhang. Och 
inte vilken Majorstävling som helst, 
utan det var på självaste British Open 
som Jenny debuterade. Tyvärr missa-
de hon cutten, men byggde på erfaren-
hetsbanken med många nivåer.   
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Restaurangens krögare Mark,            
Andreas och Robert kommer även 
under säsongen 2018 se till att vi  
golfare och alla andra gäster kan 
njuta av goda luncher och middagar. 
Deras restaurangkoncept kommer 
att	finslipas	för	att	få	ännu	fler	gäster	
och ge ännu bättre matupplevelser. 
 Även om säsongen är kort ser 
klubbens krögare möjligheterna 
med att driva krog på Karlstad GK. 
Det är stor tillströmning av gäster 
och då inte bara golfspelarna, utan 
även de som tar en lunchtur till 
klubben för att äta i trevlig miljö.
 - Självbetjäningsstationen som vi 
införde inför säsongen har fungerat 
över all förväntan, berättar Mark 
Pulman, en av krögarna. Gästerna 
har uppskattat servicen och till nästa 
år ska vi utveckla konceptet ännu 
mera.   
 Golfrestaurangen har ett kort uppe-
håll under hösten, men sen är det 
full fart igen. Vi går som bekant in      
i julbordssäsongen. I mitten av       
november är det julbordspremiär 
och de kommer att duka fram alla 
klassiska julbordsrätter fram till  
mitten av december.
 I år blir det extra fokus på barnen. 
Varje helg kommer hela övervåning-
en på restaurangen att bli ett gigan-
tiskt lekrum med julklappar, jul-   
godis, bio och en egen tomtenisse 
som tar hand om alla busiga barn.

KLUBBENS KRÖGARE FORTSÄTTER
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Nu är vi inne i den mörka årstiden 
och golfträningen blir inte så enkel 
att genomföra som under somma-
ren. Inomhushallen och golfresor 
utomlands är naturligtvis bra alter-
nativ för att hålla igång sving, 
chipp och putt. Här får du inspira-
tion, tips och råd från vår tränare 
Fredrik Eliasson så att golfsäsongen 
2018 får en rivstart. 

1. BOLLTRÄFF
Många golfare pratar om att ett 
golfslag känns bra. Då handlar det 
ofta	om	att	bollträffen	är	bra.	Och	att	
träna	på	en	bra	bollträff	går	ypper-
ligt att göra t ex i golfhallen. Sen om 
bollen går höger eller vänster är inte 
så viktigt i det skedet. Det handlar 
om koordination och att träna på att 
få	en	bra	bollträff.	

2. GRUNDERNA
Det går alltid att träna på  grunderna 
i golfen, eller tränarnas mantra 
GUBBS.
G =  hur tar jag mitt grepp?
U =  hur gör jag uppställning så 
 lika som möjligt varje gång?

B =  hur gör jag för att bollplace-
 ringen ska bli naturlig och att  
 bollen ligger på rätt plats inför  
 varje slag?
B =  hur gör jag för att hitta en bra  
 balans i min uppställning?
S =  och till sist, vart siktar jag   
 egentligen?

Sitter GUBBS:en i ryggmärgen får 
du också en annan trygghet och  
slipper att tänka på varje enskild del 
inför ett slag. Det här kan du träna 
på var du än är, hemma i vardags-
rummet eller helst av allt i golfhallen 
så att du även kan slå till bollarna. 

3. PUTTNING
Det är egentligen bara fyra saker att 
tänka på och som avgör om bollen 
går i hål eller inte:
• Sikte
• Starta bollen på linjen där 
 jag siktar
• Läs greenen
• Avväga farten
Värre är det inte att putta och att ge 
dig själv chansen till ett riktigt bra 

TRÄNA STRUKTURERAT UNDER VINTERN

spel på green. Under vintern är det 
bra att träna på sikte och bollstart. 
Det kan du göra hemma på mattan 
och sikta mot ett stolsben eller vad 
som helst. Det gör att allt blir så 
mycket lättare när du kommer ut på 
banan sen. 
 Känner du dig osäker är det bara 
att kontakta någon av tränarna så får 
du råd och hjälp för en bra vinter-
träning och får kolla på dina person-
liga egenheter. Det är bättre än att ta 
träningsråd	 från	 filmer	 och	 golf-			
tidningar. Tränarna kan hjälpa dig 
att sortera i alla träningstips så att  
de passar just dig. 

4. SÄTT UPP ETT MÅL
Sätt upp ett motivationsmål nu      
under vintern. Det behöver inte 
handla om att sänka sitt handicap, 
utan kan t ex vara att bli av med     
slicen eller hooken. Då kan du gå till 
din tränare och få ett par check-
points och drillar så att du vet vad 
du ska tänka på och träna på för att 
nå ditt mål.   



Returadress:
Karlstad GK
Höja 510
655 92 Karlstad
Inlämnat av:
Karlstad Golfklubb AB
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Inled julfirandet på bästa sätt hos oss på 
Loka Brunn! Vi dukar upp vårt traditionsenliga 
julbord med fokus på lokalproducerat och vilt. 
Glögg och klassiska tillbehör serveras i 
Societetssalongen 30 minuter innan sittning. 
Pris: från 625 kr/person.

Bokning: 0591-631 00 | info@lokabrunn.se 

www.lokabrunn.se

JULBORD PÅ LOKA BRUNN 

Vår julmiddag är något utöver det vanliga. 
En exklusiv middag där du kan luta dig 

tillbaka och njuta av middagen ihop med 
ditt sällskap. 

Låt oss servera dig White Guide-belönad 
matkonst med smaker från det klassiska 

julbordet.
Pris: 699 kr/person.

  
Njut av julen hos oss!

JULMIDDAG 
PÅ 

GÄSTGIVAREGÅRDEN

  Bokning: 0591-633 00 
kontakt@grythyttan.com 

www.grythyttansgastgivaregard.se


