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VI GER DIG EN RIKTIGT GOD GOLFSÄSONG
Hos oss på Abbes Golfkrog äter du alltid en god lunch före eller efter 
din runda. Varje dag erbjuder vi två olika dagens rätt med vällagad 
husmanskost. Naturligtvis finns också vegetariskt alternativ eller 
en omfattande à la carte-meny att välja från. 

Och du – när säsongen är igång är också kiosken öppen igen. 
Perfekt  för en korv med bröd och en kaffe när du varvar efter nio hål.

Välkommen!  
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Nu känner jag ansvaret på mina axlar 
att prestera en krönika i skuggan av 
min företrädare Håkan Wahlén. Håkan 
som slutade som ordförande i klubben 
på höstmötet 2018 efter sju år på den 
posten. Vi samma tillfälle slutade dess-
utom Bosse ”Basket” Johnsson och 
Petra Johansson. Ett varmt tack till er 
alla för ett engagerat arbete i klubben.

Jag har gett mig tusan på att inte vid 
något tillfälle här i Pitch klaga på      
vädret. Vädret liksom är som det är, 
även om det inte är som det var, men 
det stämmer väl fortfarande som man 
säger – det finns inte dåligt väder, bara 
dåliga golfkläder. Apropå golfkläder, 
hoppas du noterat att vi har en av    
Sveriges bästa Golfstorebutiker ute på 
banan och den öppnar 30 mars. Redan 
den 18 mars slår golfrestaurangen upp 
portarna och vi hälsar Abdul med     
ABBES Golfkrog välkommen.

På tränarsidan välkomnar vi Christian 
Nilsson tillbaka vilket innebär att vi 
står än starkare inför sommaren 2019. 
Vi utökar antalet tränare för att göra 
det möjligt för våra medlemmar att få 
hjälp att hitta rätt med spelet. Passa på 
att beställa lektioner med Fredrik, 
Anna eller Christian redan nu innan 
rusningen efter lektioner kör igång.  
Jag tror att det är klokt att starta              
säsongen med några lektioner för att 
hitta rätt känsla.

Efter det att senaste Pitch trycktes stod 
det klart att Filippa Möörk klarat     
kvalet till Europatouren och att Jenny 
Haglund klarat kvalet till LPGA.      
Enastående prestationer och det ska bli 
spännande att följa Jenny och Filippa 
under 2019. 

Hoppas du noterat att vi fått en rad 
nya regler att förhålla oss till. Jag måste     
erkänna att när man ser stjärnorna på 

PGA putta från en meter med flaggan 
kvar i koppen så känns det helt fel. Det 
är ju så jag gör ibland när jag går en   
ensam morgonrunda, å varje gång jag 
puttar i bollen via en träff på pinnen så 
ser jag mig omkring, för så gör man ju 
inte. Om bara några år kommer alla 
nya titta frågande på oss gamlingar om 
vi säger, - kan du passa flaggan. Det är 
självfallet bra att man orkar förnya   
golfen och att våra sällskapsronder   
troligen kan gå lite snabbare att             
genomföra. Så nu gäller det att snabbt 
ta till sig alla regelnyheter.

Vi har i styrelsen startat en diskussion 
om hur klubben ska utvecklas i fram- 
tiden. Vilken väg ska vi välja och hur 
ska de framtida målen formuleras.  
Detta vill vi självklart göra i sam-      
verkan med alla våra medlemmar. Vi 
har för avsikt att starta redan till vår-
mötet den 15 april. Därför är det extra 
viktigt att Du prioriterar att delta på 
mötet, det   är viktigt för oss att ta del 
av din uppfattning.

Vi kommer att ha en strategidiskussion 
där frågor som berör klubbens attrak-
tionskraft och banans utveckling, hur 
får vi en bättre upplevelse och hur      
rekryterar och behåller vi medlemmar. 
Det kommer att handla om idrott och 
spelutveckling men också kring sam-
verkan och påverkan samt ekonomi.

När jag nu i skrivande stund tittar ut 
och kan skönja vårens antågande så är 
den där drömmen om att slå en perfekt 
drive på röd etta, med vinden och      
solen i ryggen, inte så himla långt borta. 
I alla fall inte om man räknar veckor 
till       säsongstart, sen var det den    
perfekta driven… – Ska nog ringa 
Fredrik.

Tomas Riste, ordförande i Karlstad GK 
och Karlstad Golfklubb AB

FRAMSIDESBILD
Förberedelser 
inför säsongen. 
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Ett hedersuppdrag 
att vara ordförande 
i Karlstad GK
Du är ny ordförande i Karlstad 
GK, men kanske mest känd som 
politiker. Vilka likheter finns det 
med att vara politiker och 
ordförande i idrottsförening?
Jag har alltid varit engagerad i idrotts-
rörelsen, på ett eller annat sätt. Inom 
friidrott, bordtennis och fotboll, bland 
annat. Så jag ser mig inte bara som    
politiker, utan även som idrotts-    
människa. Både idrottsrörelsen och  
politiken bygger på ett föreningsliv 
och en folkrörelseverksamhet.    

Vilken relation hade du 
till Karlstad GK innan 
du blev ordförande?
Jag har varit medlem sen 1987. Jag var 
med i utbildningskommittén en period 
på 90-talet, men jag har annars inte 
haft några speciella uppdrag i Karlstad 
GK. Jag var ordförande eller vice      
ordförande (beroende på politisk      
majoritet) i fritidsnämnden i Karlstad   
i 17 år och där hade jag en del med 
Karlstad GK att göra. 

Vad var det som fick dig att 
tacka ja till att bli ordförande?
Det är ett hedersuppdrag att bli ord- 
förande i en så fin golfklubb med så 
många år på nacken. Jag känner flera 
av mina företrädare, så när jag fick   
frågan var det väl någon form av 
skräckblandad förtjusning att tacka ja.

Hur ser din idrottsliga 
koppling ut annars?
Ja, jag har som sagt varit ordförande i 
Friidrotts-Göta och Karlstad Bord-  
tennisklubb, sen var jag faktiskt ord- 
förande i Svenska Friidrottsförbundet 
under två år och satt i styrelsen i sex år. 
Det var en upplevelse att jobba på den 
nivån. Jag var också ordförande i       

TOMAS RISTE

Ålder: 67 år
Bor: Karlstad
Familj: Särbo eller delsbo
HCP: 10,7

PROFILEN

fotbollssektionen i Hovsta IF i Örebro, 
som växte till den tredje största             
föreningen i stan. En häftig resa.

Vad pysslar du annars med 
idag då, förutom att vara 
ordförande i Karlstad GK?
Egentligen är jag pensionär, men jag är 
vice ordförande i kollektivtrafik- 
nämnden i regionen och sen sitter jag 
kvar i regionkommittén nere i Bryssel. 
Jag har uppdrag i SKL och just nu är 
jag även vice ordförande i Almi

Hur är det med ditt 
eget golfspelande?
Jag spelar en hel del. Jag tävlar inte så 
ofta, även om jag tävlar mot mig själv 
varje gång jag spelar. Jag har insett att 
jag aldrig kommer tillbaka till singel-
handicap. Det är i och för sig inte så 
viktigt, det viktiga är att ha kul, sen är 
handicapet ett resultat av hur roligt jag 
haft. 

Hur beskriver du Karlstad GK för 
någon som aldrig varit här?
Att det är en fantastisk klubb med ett 
väldigt gott renommé ute i världen. 
Det är en klubb med 2 200 medlemmar 
och 27 hål, men trots det är banan 
mycket tillgänglig. Det är också myck-
et fina träningsmöjligheter på klubben. 

Vilket är ditt favorithål 
som spelare på Karlstad GK 
och varför?
Jag har gjort en officiell Hole-in-one på 
Blå 5, och en inofficiell Hole-in-one på 
Gul 6 eftersom jag var helt ensam på 
banan just då. Så de två korthålen får 
jag betrakta som mina favorithål.

Favoritbana förutom Karlstad GK?
Jag är medlem i Sunne också, så jag gil-
lar verkligen den banan. Man får lära sig 

andra slag där. Sen har Värmland över-
lag bra banor, och jag spelar av någon 
anledning alltid bra på Hammarö GK. 

Vad gör du på fritiden?
Vi har ett hus i Mårbacka där jag lägger 
mycket energi. Jag har sålt båten och 
motorcykeln, så nu har det kokat ner 
till att sköta hus och spela golf. 

Hur ser du på Karlstad GK:s 
framtid som klubb i stort? 
Vi har ganska goda förutsättningar att 
kunna leva ett bra liv som förening, 
även om det inte saknas utmaningar. 
Vi måste ha en bra bana oavsett om det 
är en blöt eller torr sommar. 
 Ska vi vara en av de bästa klubbarna 
i Sverige så måste vi ha goda förutsätt-
ningar för bevattning, avvattning och 
så vidare. Tidigare beslut om att gallra 
ut skogen för att få in mer luft och sol 
kommer på sikt att bli riktigt bra. 
 Vi har 2200 medlemmar idag och 
frågan är vad det optimala är för till-
gänglighet. Drömmen är att bara ta  
bagen, åka hit och kunna gå ut och  
spela, men så är det ju inte riktigt. 
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Framöver tror jag man får anmäla på 
ett annat sätt, även när man ska spela 
niohålsslingan. 

Och hur ser du på Karlstad GK:s 
framtid när det gäller att 
utveckla spelare?
Karlstad GK:s ledarstab har verkligen 
lyckats med att utveckla spelare. Det är 
jätteimponerande.
 Det handlar också om att skapa goda 
förutsättningar för människor att    
kunna ha trevligt på sin fritid och få 
motion. Karlstad GK är ju inte bara en 
talangfabrik, utan satsar mycket mer 
på att ha en bana där alla ska kunna 
spela. Nu har våra tränare lycktas få 
fram ett stort antal riktigt duktiga  
ungdomar och det är ju jätteroligt att 
de spelar både på Sverige-, Europa- 
och USA-tourer. 

Om du ska få någon att börja 
spela golf, vad säger du då?
Det är aldrig för sent att börja, det är 
viktigt att tänka på. Jag kommer ihåg 
Henning Södergren som av sin son 
Thage fick ett medlemskap i 75-års- 

present. Det tycker jag är riktigt häftigt.
Dessutom är det sätt att umgås med 
barn och barnbarn och idrotta tillsam-
mans med dem. 

Hur ska Karlstad GK kunna 
bli en ”året-runt-klubb”?
Det handlar om vad vi gör på över-       
våningen på nya huset, även om det inte 
finns några beslut i frågan. Om vi kunde 
ha tränarledda aktiviteter och tränar- 
närvaro här på klubben på vintern skulle 
det utan tvekan vara en enorm fördel. 

Hur ser du på att golfen 
nu ändrat många ”heliga” regler?
Jag tycker det är rätt häftigt att de vågar 
ta steget. Det har ju varit väldigt konser-
vativt tidigare och det kommer som     
exempel att kännas riktigt konstigt att 
putta med flaggan i. Känslan i hela värl-
den är att rondtiderna måste kortas ner. 

Hur kommer styrelse, anställda 
och ideellt arbetande märka 
att det är en ny ordförande 
i klubben?
Klubben är anrik och har verkat i många 
år och min ambition är inte att komma in 

och göra en massa drastiska föränd-
ringar. Det handlar om att både för- 
valta och att ta små kliv mot framtiden. 
Vi har en masterplan att hålla oss till 
och vi måste hitta finansiering för det 
vi vill göra. 

Om du kunde ändra på en 
sak här på klubben nu direkt, 
vad skulle det vara?
Ja, utan hänsyn till masterplanen, så 
skulle jag önska ett kanonfint bevatt-
ningssystem som kunde ge oss en   
obegränsad tillgång till vatten.

När vi besöker Karlstad GK om 
10 år, vad finns här då som inte 
finns idag? 
Ja, jag tror inte att det finns nio nya hål, 
men däremot 27 hål i toppklass. Då har 
vi också fantastiska träningsmöjlig-  
heter på vintern. Vi kommer kanske att 
ha bostäder vid banan, inte bara de 
som vi sett skisser på tidigare. 
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GÄSTKRÖNIKÖREN

Den frågan ställer vi på vår skylt som markerar 
bortre gränsen för vår range på Karlstad GK. 

Når du ända hit?

250 m är långt för de flesta medan vi 
har några i klubben som med lätthet 
trycker iväg boll efter boll fram till 
skylten, ibland utan att ens behöva ta 

upp drivern ur bagen. För oss andra 
som bara lyckas ibland ger slaget ett 
kvitto på att vi lyckats kombinera     
teknik, fysik och kanske lite vind i   
ryggen på rätt sätt. 

Om jag efter mitt slag vänder mig om 
och betraktar omvärlden möts jag     
troligtvis av en range full av tränande 
och värmande spelare, juniorer och elit 
sida vid sida med motionärer. En     
parkering med få lediga platser och ett 
myller av liv vid plasten mellan klubb-
husen, där ett Hej och en go hälsning 
aldrig är långt bort. Tanken slår till        
– Wow, hur når man ända hit?

På Karlstad GK finns en målmed-      
vetenhet vart man vill och en master-
plan för hur vi tar oss dit. Det är      

kombination av stora och små saker 
som hur banan utvecklas, men också 
hur vi vill att klubben skall vara och    
vi skall uppleva medlemskap som    
enskilda men också som företag och 
sponsor. Klubben ger oss en bra platt-
form för att möta människor som vi 
har affärsrelationer med och ett bra 
sammanhang för oss bli del av en verk-
samhet med bra värdegrund, energi 
och satsning på både bredd och topp. 
Klubben erbjuder oss ett otroligt bra 
sponsorprogram där vi känner att vi 
gärna deltar i de olika aktiviteterna. 

Karlstad GK och AB Byggbeslag        
föddes båda på 50-talet. Häftigt med 
en gemensam historia. Samtidigt med 
golfklubbens utveckling till bland     
annat årets golfklubb har AB Bygg-   
beslag vuxit ur ett garage till en kon-
cern med verksamhet på 17 orter från 
Malmö till Kiruna, och vi är stolta över 
att ha huvudkontoret och hjärtat kvar i 
Karlstad. Vi är en välkänd och bra  
samarbetspartner för Sveriges bygg 
och fastighetsmarknad, och sysselsät-
ter runt 350 personer. – Tänk att vi nått 
ända hit? 

Vi hoppas att vi får fortsätta utvecklas 
sida vid sida med Karlstad GK, för en 
sak är vi säkra på. Tillsammans når vi 
alltid lite längre.

TEXT: FREDRIK WAHLQVIST, BB-GRUPPEN
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VÅRMÖTE

Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen
Ordförande Håkan Wahlén
Vice ordf. Peter Skytte
Ledamot Bo Johnsson
Ledamot Håkan Broström
Ledamot  Lena Jonsson
Ledamot Lotta Hallström
Ledamot Micael Ericsson
Ledamot Petra Johansson 
  (ledamot i valberedn.)
Suppleant Jonas Persson
Suppleant Ximena Deramond

Håkan Wahlén var ordförande till och 
med 181128 då Tomas Riste tog över 
ordförandeskapet. Bo Johnsson och 
Petra Johansson satt med till och med 
181128 och Claes Henriksson är 
suppleant från och med 181128.

Kommittéarbetet har bedrivits 
i följande kommittéer och med 
följande ordförande:
Anläggning Ola Larsson 
Dam Petra Knape
Herr Bengt Forssten
Utbildning Fredrik Johansson
Tävling Claes Ericsson
Senior Mats Arenö
Medlem Birgitta Samuelsson

Valberedningen har bestått av Björn 
Samuelsson (sammankallande), 
Lena Lidén, Bengt Friberg och 
Claes Henriksson.

Revisorer: Erik Nilsson och Mattias 
Lidbeck, från PwC.

Klubbchef Sofia Strindholm 
Kansli Emelie Wallgren
Idrott Fredrik Eliasson   
Bana Pelle Dahl

Styrelsen har under året avhållit tio 
protokollförda sammanträden samt ett 
Vår- och Höstmöte. Antal medlemmar 
den 31 december 2018 var 2 210.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla 
företag som sponsrat vår verksamhet, 
till media för god bevakning av vår 
sport samt till anställda och alla med-
lemmar i kommittéer liksom enskilda 
som verksamt bidragit till en positiv 
utveckling av Karlstad Golfklubb och 
av golfen som en av våra viktigaste 
fritidsaktiviteter.

Kallelse till Vårmöte 2019
Hotell Scandic Winn

måndag 15 april kl 19.00

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

Förslag till föredragningslista för Karlstad Golfklubbs vårmöte
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt  
  disposition av överskott respektive underskott i  
  enlighet med balansräkningen.
 9. Ägardirektiv till bolagsstämma i AB.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
  revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
  inkomna motioner.
 12. Strategidiskussion.
13.  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.
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VÅRMÖTE

 Not 2018 2017
Intäkter  
Medlemsavgifter  9 232 613 9 185 992
Greenfee  1 551 611 1 736 832
Sponsorsintäkter/reklam  1 842 519 2 113 200
Företagsgolf  15 000 37 200
Intäkter range och lektioner  1 384 472 1 597 145
Intäkter banan  163 767 12 668
Bidrag för arbetskraft   732 040 478 788
Tävlingar  452 289 468 707
Kommunala och statliga bidrag  187 987 236 817
Övriga rörelseintäkter  1 213 282 1 396 038
Försäkringsersättning/Efterskänkt medl.lån  78 500 0   
Summa intäkter  16 854 080 17 263 387
     
Medlems- och sponsorkostnader     
Sponsor- och reklamkostnader  -150 417 -495 222
Tävlingskostnader  -660 495 -609 023
Klubbtidning, årsbok  -221 001 -112 082
Övriga kostnader  -679 602 -960 582   
Summa medlems- och sponsorkostnader  -1 711 515 -2 176 909
      
Driftskostnader      
Fastigheter  -1 113 906 -722 164
Banan  -2 576 758 -2 038 056
Personalkostnader  -9 236 722 -8 425 200
Administration  -830 208 -1 432 970
Avgifter SGF, VGDF, SLA  -496 592 -523 711
Summa driftskostnader  -14 254 186 -13 142 101
      
Rörelsens kostnader  -15 965 701 -15 319 010
     
Resultat före avskrivningar och räntor  888 379 1 944 377
Avskrivningar  2,3 -528 692 -512 162
Förlust vid avyttring  -11 002  
Räntor  -385 453 -172 000
Överavskrivningar  90 000 -123 103
Skattekostnad  -12 281 -193 419
Årets resultat  40 951 943 693

Resultaträkning 2018-01-01 till 2018-12-31

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

Balansräkning 2018-01-01 till 2018-12-31     
  Not 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar  1 
Anläggningstillgångar       
 
Materiella anläggningstillgångar  2,3   
Byggnader   4 592 696 4 936 213
Pågående nybyggnad   5 678 232 1 592 423
Mark   1 705 003 1 705 003
Markanläggningar   16 603 997 17 361 098
Maskiner   257 840 319 019
Inventarier   622 644 850 495
Summa materiella anläggningstillgångar   29 460 412 26 764 251
      
Summa anläggningstillgångar   29 460 412 26 764 251
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Varulager   65 171 90 597
Kundfordringar   262 359 91 338
Fordringar hos koncernföretag   0 633 530
Övriga kortfristiga fordringar   811 787 487 711
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  587 956 430 008
Summa kortfristiga fordringar   1 727 273 1 733 184
      
Kassa och bank   318 020 604 225

Summa omsättningstillgångar   2 045 293 2 337 409
      
Summa tillgångar   31 505 705 29 101 660
      
Eget kapital och skulder  1
Eget kapital      
Balanserat kapital   4 635 175 3 691 481
Årets resultat   40 947 943 693
Summa eget kapital   4 676 122 4 635 174
      
Långfristiga skulder      
Medlemslån   10 243 750 10 785 250
Banklån   7 290 000 1 650 000
Summa långfristiga skulder   17 533 750 12 435 250
      
Ackumulerade överavskrivningar   33 103 123 103
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit   6 204 917 6 765 156
Banklån   320 000 2 046 316
Leverantörskulder   250 966 268 525
Skulder till koncernföretag   0 971 642
Skatteskulder   299 303 224 334
Övriga kortfristiga skulder   341 112 269 343
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 846 432 1 362 817
Summa kortfristiga skulder   9 262 730 11 908 133
      
Summa eget  kapital och skulder   31 505 705 29 101 660
      
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      
 
Ställda säkerheter      
Fastighetsinteckningar   16 000 000 16 000 000
Ansvarsförbindelser   Inga Inga

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

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper     
 Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.    
       
 Avskrivningsprinciper      
  Byggnader 2 %, nya markanläggningar 5 % , maskiner 12,5 %, inventarier 15 %,     
  datorer 33 %, byggnadsinventarier 15-20 %.      
 
Not 2. Årets avskrivningar  2018 2017
 Byggnader  192 594 192 594
 Bananläggningar  27 846 27 846
 Maskiner  80 401 67 990
 Inventarier  129 943 127 318
 Byggnadsinventarier  97 908 96 414
   528 692 512 162
Not 3. Byggnader      
 Ingående anskaffningsvärde  9 916 893 9 916 893
 Retroaktiv moms  -150 923 0
 Årets inköp  0 0
 Bokfört värde  4 592 696 4 936 213
       
 Mark      
 Ingående anskaffningsvärde  1 705 003 1 705 003
 Bokfört värde  1 705 003 1 705 003
       
 Markanläggningar      
 Ingående anskaffningsvärde  27 193 325 27 193 325
 Retroaktiv  moms  -729 255 0
 Årets investeringar  0 0
 Bokfört värde  16 603 997 17 361 098
       
 Maskiner      
 Ingående anskaffningsvärde  387 009 299 541
 Årets inköp  30 000 94 170
 Avgår årets försäljning och utrangering -17 968  
 Bokfört värde  257 840 319 019
       
 Inventarier      
 Ingående anskaffningsvärde  1 137 530 1 016 890
 Årets inköp  0 120 640
 Bokfört värde  622 644 850 495
       
 Pågående nybyggnation      
 Ingående anskaffningsvärde  1 592 423 0
 Årets investering  4 085 809 1 592 423
 Bokfört värde  5 678 232 1 592 423

       
Karlstad 2019-03-11      
 

Tilläggsupplysningar

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

Dam
2018
I väntan på säsong 
har Damkommittén 

under vinterhalvåret anordnat lite 
andra aktiviteter för att främja 
gemenskapen bland klubbens dam-
golfare. Bland annat har vi spelat 
lussegummagolf i snö och haft 
minigolf- respektive bowlingtävling 
på O’learys med efterföljande 
middag. I mars ordnar vi även några 
tillfällen för utbildning i de nya 
reglerna.

Dam 2019
Aktiviteterna under kommande 
säsong kommer inte att skilja sig så 
mycket från förra året. Vi startar 
säsongen med en vårupptakt på 
Claessons restauranger i Karolinen 
den 16 april. Därefter spelar vi 
damgolftävlingar på tisdagar som 
tidigare med start i början av maj. 
Vid sidan av dessa anordnar vi 
liksom förra året även en matchcup. 
 Förra året var vi i snitt drygt 48 
startande per tävling vilket innebär 
att vi fick träffa många av er trogna 
damgolfspelare men även stifta en 
hel del nya bekantskaper. Vi hoppas 
på att ännu fler av er hänger med   
oss i år.

Herr
2019
Nu har vi en ny 
härlig golfsäsong på 

vår fina anläggning framför oss. 
Tävlingar med mycket prestige men 
framförallt trevliga spelkamrater 
väntar. 
 Herrgolfen kommer även i år att 
spelas torsdagar med starttider    
16:30 - 17:30 och lottning 15 min före 
första start. Övriga delar av dagen 
kan spelas som förut med valfri start 
och partner (VSOP). Startavgiften är 
60 kr varav 10 kr går till ungdoms-
verksamheten i Karlstad GK. Glöm 
inte att om ni spelar VSOP så måste 
er markör också spela Herrgolfen.
 Planen är att starta säsongen med 
en hemlig resa i början av maj och 

det är även planerat fyra söndags-
tävlingar. Två av dessa kommer 
genomföras som en tävling med 
sponsorpriser och anmälan via GIT 
och där prisutdelningen sker direkt 
efter tävlingen. Separat information 
och inbjudan kommer gällande 
Hemliga resan samt söndags-
tävlingarna.
 Vi hoppas även i år kunna 
samordna en eller ett par tävlingar 
med klubbens damer. Årets tävlings-
program kommer inom kort att 
presenteras på Karlstads GK:s hem-
sida och på vår FB-sida.
 Årets herrkommitté är den samma 
som föregående år, Juha Holm, 
Micael Ericsson och Bengt Forssten 
och vi hälsar er alla välkomna, såväl 
tidigare deltagare och alla nya som 
vill anta utmaningen att spela herr-
golfen!
 Hoppas vi ses snart på vår fina 
golfbana!

Senior
2019 
Säsongen startar med 
den välbesökta vår-

upptakten, onsdagen den 24 april     
kl 09.30 i golfrestaurangen. Då får 
många reda på vad som är nytt på 
banan, reception, shopen, restau-
rangen, vilka tävlingar som senior-
kommittén arrangerar och inte minst 
ger vi en inblick i de nya golfreglerna 
som gäller från och med 1 jan 2019. 
 Seniorkommitténs största åtagande 
är onsdagsgubben/gumman vilken 
spelas 14 onsdagar och startar 
onsdag den 8 maj. Gemensam lott-
ning, som tidigare, av herrar och 
damer, men med två klasser, H 60+  
och D 60+, liksom förra året. 
 Årets vårresa, som oftast är snabbt 
fulltecknad, går i år till Kårsta GK 
utanför Örebro, torsdagen den 16 
maj.
 Det blir något färre tävlingar i år 
men vi kommer att arrangera 
antikrundan, tredagars och avslut-
ningstävling.
 För information så hänvisas i 
första hand till klubbens hemsida. 
Anslagstavlorna i omklädnings-

rummen är också en plats där 
information finns.
 Vi har också lag i H 65+, H 75+,      
H 80+ där vi representerar klubben i 
mellansvenska matchserier 
 Under säsongen så utför vi 
seniorer en hel del frivilligarbete ute 
på banan. Ställ gärna upp och hjälp 
till. Detta ger ekonomiskt utbyte som 
vi kan använda i vår verksamhet.
 Vi i kommittén hälsar er välkomna 
till en ny säsong med trevliga 
golfrundor och trevlig social 
samvaro.

Tävling
2019 
Nu är det drygt en 
och halv månad kvar 

till våra städdagar,  så nu hoppas vi 
att vintern varit skonsam mot banan. 
En del spelare har varit utomlands 
och förberett sig inför säsongen, 
några har pluggat nya regler. Vi 
startar som vanlig med Ekebygolfen 
och vi hoppas naturligtvis på stort 
deltagande då och även under hela 
säsongen.
 Vi behöver fortfarande funktio-
närer till tävlingskommittén. Hör av 
er till mig Claes Ericsson om du kan 
vara med och hjälpa till. Du når mig 
på mobil 076 - 313 27 34 eller 
mail claesericssonce@gmail.com.

Väl mött på banan!  

60+
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Öppettider kansli/reception
I april har vi öppet på kansliet på   
måndagar - fredagar kl 09 - 16. Från det 
att banan öppnat även helgdagar    
mellan kl 09 - 15. Från och med 1 maj 
har vi   öppet på kansliet på måndagar  
- fredagar mellan kl 08 - 17 och helg-           
dagar mellan kl 08 - 16. 

Städdagarna
2019 års städdagar är planerade till  
lördag - söndag 13 - 14 april, samt ett 
tillfälle i höst, söndagen den 13 oktober. 
Det räcker att du är med på en av       
dagarna för att få tillbaka städavgiften. 
Du anmäler dig till kansliet via mejl 
info@karlstadgk.se eller på telefon   
054 - 86 63 53. Det är som vanligt sam-
ling utanför klubbhuset kl 08:30 samt-
liga utav städdagarna. Vi bjuder på 
korv med bröd, bulle och kaffe.

Golfveckan
2019 års golfvecka är vecka 29.

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

Facebook
Gå gärna in och gilla Karlstad Golf-
klubbs Facebooksida för att få dagliga 
uppdateringar om banan och verksam-
heten. 

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

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

KANSLIINFO

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

Medlemskap på 
Karlstad Golfklubb
Det finns fortfarande ett stort intresse 
av att bli medlem i klubben, vilket är 
tacksamt för klubbens och anläggning-
ens fortsatta utveckling. Vi har möjlig-
het att ta in flera nya medlemmar. Om 
du vet någon som är intresserade får 
du gärna be dem att kontakta klubben. 

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

Samarbete med Örebro City 
Golf & Country Club
Karlstad GK och Örebro CG&CC    
(Mosjö GK & Gustavsvik GK) fortsätter 
sitt unika samarbete över länsgränsen. 
Detta gäller fritt spel på varandras    
banor måndag - fredag under säsongen 
2019.

Bokningsregler
Bokningsreglerna som infördes 2017 
gav ett mycket positivt resultat vilket 
höjer värdet för medlemmen på Karl-
stad GK. Dessa bokningsregler har till 
2019 justerats lite. Nu gäller boknings-
reglerna enligt följande:
På lördagar har vi reserverat starttider 
för medlemmar, samt gäst till med-
lem, mellan kl 09 - 11. Dessa starttider 
går att boka tre dagar innan och görs     
bokningsbara även för gäster en dag 
innan. 

För att försöka påverka tillgänglig-   
heten på banan lite extra har vi regeln 
att man ankomstregistrerar sig minst 
10 minuter innan start, utebliven             
ankomstregistrering betraktas som 
”NO SHOW” därmed debiteras med-
lemmen 100 kr och gästen 250 kr. 

Vad får du som 
medlem i Karlstad GK?
• Tillgång till en komplett golf-
 anläggning med 27 hål och 9 hål 
 pay & play, totalt 36 hål.
• Fina träningsmöjligheter med till- 
 gång till välutbildade instruktörer.
• En upplyst drivingrange för 
 träningsmöjligheter dygnet runt.
• Tidningen Svensk Golf 10 ggr/år  
 hem i brevlådan.
• Möjlighet att delta i olika klubb-
 aktiviteter och tävlingar.
• Restaurang med möjlighet att 
 använda konferensutrymme.
• Den sociala gemenskap som finns  
 hos oss på Karlstad Golfklubb.
• Aktuell information via hemsida,  
 nyhetsbrev, Facebook och   
 Instagram.
• Unikt samarbete med Örebro   
 CG&CC där du som guldmedlem  
 erbjuds fritt spel på vardagar (Mosjö  
 GK & Gustavsvik GK).
• Guldmedlemmar i Karlstad GK   
 spelar till halv greenfee på 
 Forsbacka GK.
• Guldmedlemmar i Karlstad GK   
 spelar för 300 kronor på Sotenäs GK  
 och Onsjö GK.
• Reducerad greenfee på Mölndal och  
 Romelåsens GK. Du betalar endast  
 150 kronor som senior medan junior  
 spelar fritt. 
• Reducerad greenfee på Moss, Rygge  
 och Mörk GK (-70 kronor mot   
 ordinarie greenfee).
• Medlemmar från Karlstad GK spelar 
 på Nynäshamn GK för 300 kr/  
 senior och 0 kr/senior på vardagar. 
• 20 % rabatt på ordinariepriser hos  
 Actic. 
• En välsorterad golfshop i samarbete  
 med Golfstore Karlstad.
• Rabatterad greenfee -70 kronor på  
 golfklubbar i Värmland. 

Och mycket mer! 
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JUNIOR

Utvecklingen av 
unga spelare fortsätter 
med samma kraft
I klubben har vi en tydlig struktur 

och idé för hur juniorverksam-
heten ska bedrivas. Från de yngsta 

spelarna i Golfkul till juniorer som gör 
en riktig satsning mot att bli en fram- 
tida elitspelare. Juniorsatsningen har  
varit framgångsrik med många barn 
och unga i träning, samtidigt som flera 
spelare har utvecklats och tagit stora 
kliv framåt i sitt tävlingsspel.   
 I år är det kick-off för utomhus-      
säsongen den 5 maj för alla tränings-
grupper. Då kommer både barn och 
föräldrar få en dos information och    
inspiration inför säsongen. Träningen 
börjar veckan efter det, med en första 
period som sträcker sig till sommar-  
lovet. Precis som förra året blir det 
sommarlovsträning även i år. Då kom-
mer alla att kunna vara med, från de 
som försöker ta grönt kort till spelarna 
som finslipar slagen på 18-hålsrundor. 

Kurs för grönt kort
En nyhet för säsongen är att det blir 
kurser för grönt kort för barn. Den för-
sta kursen kommer att genomföras 11-
12 maj och vi kommer sedan att genom-
föra fler kurser under säsongen. 
Golväventyret används som utbild-
ningsmaterial, framförallt upp till 12 år. 

Sommarläger
Årets populära Sommarläger kommer 
att genomföras 17-20 juni. Alla juniorer 

är välkomna att delta och lägret            
genomförs av tränare, sommarlovs- 
tränare och klubbens tävlingsspelare. 

Tävlar för att mäta sina krafter
Det är härligt att se att fler juniorer från 
klubben vill tävla under säsongen. Det 
är allt från lokala tävlingar i Värmland 
till tävlingar runt om i Sverige. Det är 
också fler och fler som väljer att tävla, 
vilket är ett bra kvitto på att junior-
verksamheten utvecklas. Spelarna tar 
steg för steg utifrån sina förutsättningar 
och vi är måna om att spelaren       
”skyndar långsamt” i sin utveckling. 
 Vi har även spelare som har blivit  
inbjudna till landslagets lägerverksam-
het ”Supercamp” som är ett första steg 
in i den verksamheten. Vi har även 
spelare som har blivit uttagna till 
”Flickor Framtid” och uppdrag i flick-
landslaget vilket är mycket glädjande.

Vad innebär de nya reglerna?
Med tanke på de nya reglerna, eller   
regeländringarna, blir det riktade       
insatser till juniorerna för att lära sig 
det nya och vad det innebär i prak-     
tiken. Både barnen och föräldrarna 
kommer att utbildas.  

Utmaning med logistiken
Klubben har många barn och ung-    
domar i  regelbunden träning och    
spelarna flyttas som sagt uppåt i         

träningsgrupperna utifrån utveckling 
och ambition. Det är lite av en utma-
ning för våra tränare att få till logi-    
stiken med alla inblandade. Och det är 
en viktig insikt att barn idrottar med 
olika ambitioner. Några spelar för att 
träffa kompisar och umgås, andra för 
att lära sig slå långt och andra för att bli 
elitspelare på sikt. Det finns alla vari-
anter och det gäller att ha en verksam-
het som matchar ambitionerna. Det är 
också viktigt att kommunicera med 
föräldrarna vad det är Karlstad GK 
står för och på vilket sätt vi vill bedriva 
verksamheten. För oss är det viktigt att 
barn får idrotta i flera idrotter så länge 
som möjligt. 

Det finns inget dåligt golfväder
Till sist en kort tillbakablick på vintern 
som gått. Om någon tror att våra unga 
spelare ställer in klubborna i förrådet i 
väntan på våren, så är det felaktigt. 
Många tränar året runt och det har    
varit omfattande verksamhet i golfhal-
len och inte minst med den omtalade 
Vintertouren. Juniorerna har spelat på 
Solslingan oavsett väder och vind. 
Principen har varit att anpassa bollens 
storlek och färg till de rådande förut-
sättningarna, även när det är snöstorm.  
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Tiden och 
utvecklingen rusar iväg

P          recis i skrivande stund har jag 
varit anställd på klubben i 10 
år, och är inne på mitt 4:e år 

som klubbchef. Tiden rusar iväg och så 
gör även utvecklingen.

Jag introducerades till golfen i början 
på 90-talet som 10 åring och tog grönt 
kort av klubbens tränare. På helgerna 
hyrde familjen Moviebox och jag köpte 
50 öres godisar i butiken. Det är inte 
mer än 30 år sedan, men idag ser verk-
ligheten annorlunda ut. Idag ser vi på 
film via en app på tv:n och ser det 
tv-program vi vill se på en tidpunkt 
som passar oss. 

Jag fick ett inbundet uppslagsverk i 
studentpresent, och det var väl tur att 
mina föräldrar inte visste då att jag  
aldrig har använt det, för numer är inte 
fakta längre bort än att man tar fram 
mobilen. Du kan via den digitala      
världen som intresserad golfspelare ta 
reda på hur du botar din slice, eller hur 
en golfanläggning bedrivs eller vad 
den gör för att vara attraktiv. Vi är inte 
alltför ofta speciellt källkritiska. Den 
digitala världen och informationssam-
hället är nya utmaningar som vi            
behöver förhålla oss till.

Under de senaste 20 åren har samhället 
utvecklats i rasande fart, vilket ställer 
nya krav på den traditionella idrotts-
föreningen.

Klubbens superhjältar
Idrottsföreningar är medlemsorganisa- 
tioner, med ideologin och strukturer att 
det är medlemmarna som finansierar 
verksamheten via medlemslån och års-
avgifter. Medlemslånen var det kapital 
som man tidigare hade för att finansiera 
investeringar i anläggningen. När vi 
byggde Gul slinga som exempel, så var 
det en ökning av medlemslånet på  
några tusen per medlem som gjorde att 
nybyggnationen kunde genomföras, 
och detta är något som vi idag klarar 
oss utan. Idag får de ideella krafterna 
en allt mindre betydande roll för våra 
anläggningar, då de ideella eldsjälarna 
är allt svårare att hitta. Det säger jag 
med oro, då jag är evigt tacksam för de 
människor som idag väljer att hjälpa 
oss och ställer upp utan att ha en för-
väntan om att få något tillbaka. Ni är 
mina och klubbens superhjältar! 

Nya utmaningar
Men med tanke på hur samhället har 
utvecklats, på gott och ont, med en allt-
mer tilltagande individualisering och 
kommersialisering så står vi inför nya 
utmaningar. Främst hur verksamheten 
ska bedrivas och finansieras i fram-      
tiden. 

Jag ser en stor skillnad på hur golfare 
betraktar och identifierar sig som med-
lem. En målgrupp har ett helt annat 
perspektiv på sig själv som medlem. 
De anser sig att de köpt sig en tjänst, 
och att det är upp till oss på klubben att 
leva upp till dess förväntan eller helst 

lite bättre. Det är inte alltid det lättaste 
med tanke på att vi kämpar med och 
emot naturens krafter. Lyckas vi inte 
med detta på första försöket så byter 
man klubb eller förväntar sig pengarna 
tillbaka. Det fick vi verkligen bekänna 
förra året med en extremt tuff vår och 
försommar. Men vi på Karlstad Golf-
klubb är i framkant när det gäller hur  
vi hanterar bland annat dessa utma-
ningar. 

Enormt bra rykte
Jag fick förfrågan om jag kunde hålla 
en presentation i Halmstad för flera 
hundra klubbchefer, tränare och           
administratörer, med ämnet hur man 
bedriver en framgångsrik verksamhet. 

Vi har enormt bra rykte i golfsverige. 
Många golfklubbar ser på oss som en 
förebild som en traditionell idrotts-  
förening som klarar av att möta kraven 
på utveckling och fortsatt vara en   
medlemsklubb med en ekonomi i       
balans. Det är jag oerhört stolt över och 
något som jag hoppas att ni också    
känner. Men Karlstad Golfklubb är  
ingenting värt om vi inte hade er som 
medlemmar!

Den senaste tiden har vi haft stort        
fokus på banan och dess utveckling, vi 
har fått tillbaka Christian Nilsson som 
tränare och även en till comeback med 
Abdul som tar över driften av restau-
rangen. Detta och mycket mer gör att 
jag tycker att vi aldrig har varit mer  
förbereda på möta en bra säsong till-
sammans med er. Detta vi tar med oss 
in i sommaren som vi ser fram emot 
med optimism och engagemang.

Vi ses snart, men så länge svinga lugnt!

Kan inte förstå att jag sitter här nu igen 
och försöker att formulera en text till Pitch. 

SOFIAS SIDA

TEXT: SOFIA STRINDHOLM
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SHOPEN

Heta nyheter 
från shopen

Justerbar putter
Det sägs att sex av tio golfspelare 
använder en putter med fel längd. 
Kan vara en anledning till att en del 
puttar smiter förbi hålet… 
Men, nu finns det en lösning på det 
också. Ping Sigma 2 är nämligen en 
serie putters där du kan justera 
längden genom en smart konstruktion 
i skaftet. Så varför inte ta en tur till 
shopen och känn på de nya, justerbara 
underverket. 

Nya varumärken
Shopens stora utbud av golfkläder har nu utökats med tre 
välkända varumärken som de flesta golfare är bekanta med. 
Det är Penguin, J.Lindeberg och Lyle & Scott. Deras kollek-
tioner innehåller kläder som passar alla åldrar och stilar. 
Passar lika bra på golfbanan som på ”after golf”.

Som alltid den här tiden på årets är golfshopen sprängfylld 
med kläder och golfutrustning inför säsongen. Visst är det  
trevligt att uppdatera och fräscha till både golfgarderoben 
och bagen med senaste nytt. Låt oss bjuda på några tips:

Slå långt och rakt
Maximal längd på utslagen låter väl 
som något vi alla vill ha? Bra, i så fall 
kan Cobra King F9 Speedback Driver 
vara en väg dit. Lågt luftmotstånd och 

låg tyngdpunkt genom speedback- 
teknologin ger dig i alla fall möjlig- 
heterna till att nå maximal längd.    
Det är en snabb driver som ger dig 

de där extra metrarna utan att det 
äventyrar stabiliteten.      
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Comeback kids
Inför den här säsongen ser vi två 

trevliga återkomster till Karlstad 
GK. Det är ”gamle” tourspelaren 

Christian Nilsson som återkommer 
som tränare på klubben och Abdul    
Salam som återkommer till golfrestau-
rangen, fast den här gången som         
krögare. Pitch sammanförde våra        
comeback kids för ett kort snack om 
deras tankar om att vara tillbaka.

Varför gör ni comeback 
på Karlstad GK?
- Jag trivdes bra när jag var här, säger 
Abdul så när jag fick frågan om att 
komma tillbaka så tvekade jag inte. Det 
är ju inte en samma återkomst för min 
del. Förra gången jobbade jag i köket 
tillsammans med Arne, nu kommer jag 
tillbaka som krögare. Det är några steg 
framåt, vilket känns spännande. 

- Det är ungefär det samma för mig,   
säger Christian Nilsson, det känns kul 
att komma tillbaka. Jag trivdes riktigt 
bra som tränare de fyra åren jag var här 
och hade jag inte satsat på min spelar-
karriär hade jag varit kvar hela tiden. 
Nu har jag tur att kunna komma till- 
baka, vilket jag är riktigt tacksam för. 

Jag är riktigt laddad för att få börja igen 
och komma tillbaka till tränarteamet. 
Nu var jag ju här mycket när jag          
spelade, så det känns inte riktigt som 
jag lämnade även om jag var här på   
annat sätt. 

Nu är det snart säsongspremiär, 
hur har ni laddat?
- Ja, det är fullt upp med leveran-         
törer, att ställa om köket och jobba med 
matsalen för att få i att i ordning, säger 
Abdul. Jag ska också ha smygpremiär, 
även om säsongen inte är igång. Vi hål-
ler också på att sammanställa menyer 
och annat praktiskt. Vi kommer att gå 
ifrån buffé och återgå till tallriksserve-
ring med två lunchalternativ samt ett 
vegetariskt. Sen finns det alltid à la car-
te som ett alternativ. Kioskluckan öpp-
nar också igen när säsongen är igång. 
Det ska vara enkelt att få en korv med 
bröd och en kaffe när du varvar efter 
nio hål. 

- Jag börjar att tillsammans med Fredrik 
åka iväg på klubbresa till Portugal med 
ett gäng resenärer, berättar Christian. 
Så då blir det mycket spel och träning 
som får bli min uppladdning innan jag 
tillträder min tjänst den 1 april. 

Jag har ju faktiskt hållit på lite med   
lektioner även under de två åren jag 
satsade på min egen karriär, så nu 
handlar det mer om att växla upp. Jag 
ska också ta hand om nya golfare vilket 
jag inte gjort förut. Det kommer att 
starta direkt i april och det är redan 
många anmälda. Sen blir det mycket 
privatlektioner, gruppträningar, före- 
tagsarrangemang, sponsorträningar och 
liknande. 

Till sist 
– hur är du i köket Christian?
- Oj, vilken fråga. I storkök skulle det 
nog inte gå så bra, men jag gör mycket 
mat hemma. Jag har blivit bättre och 
bättre så får jag bedöma själv är jag helt 
ok. Speciellt att grilla är jag bra på. 

Och du då Abdul, 
hur är du på golfbanan?
- En katastrof. Jag har bara varit ute och 
spelat ett par gånger, mer har det inte 
blivit. Golfspelet kan jag inte bra, så 
Christian har en arbetsuppgift till här. 
Målet i år är att ta Grönt kort och träna 
mera. En ”bra kombination” att starta 
restaurang och ta Grönt kort under 
samma period...

CHRISTIAN OCH ABDUL

Christian Nilsson och Abdul Salam
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NYA REGLER

Snart är det dags för första golfrundan 
på hemmaplan. Det ska bli extra roligt 
eftersom vi i år har ett stort antal nya 
regler att lära oss, komma ihåg och   
tillämpa ute på banan. Revolution   
kanske är ett starkt ord, men visst är 
det unikt att golfen gjort så stora        
ändringar i regelboken. Vi har skrivit 
om de nya reglerna i nyhetsbladet 
Foore, men här kommer en upp-           
datering eller påminnelse kring ett     
urval av allt nytt. 

Du får putta med flaggstången i hål

Du får laga spikmärken på green

Du får leta efter bollen 
i max tre minuter

Du får plocka bort 
lösa naturföremål överallt

Du får grunda klubban 
i röda och gula pliktområden
 
Det är ok att spela i 
fel ordning för att spara tid

Du får byta boll när du droppar

Du får droppa från knähöjd

Du får ingen plikt om du råkar:

• träffa dig själv eller din 
 utrustning med bollen
• slå ett dubbelslag
• rubba din boll medan du letar
• rubba din boll på green

Nya regler
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Att ha en stor medlemsskara är en 
överlevnadsfråga för varje golfklubb. 
Om vi inte skulle vara en breddklubb, 
utan en exklusiv medlemsklubb, skulle 
det bli orimligt dyrt för de flesta att 
vara medlem. I Karlstad GK är vi just 
nu ca 2 200 medlemmar. Som alltid är 
medlemmarnas spelande väldigt         
varierande. Många är riktigt aktiva och   
spelar näst intill dagligen och deltar i 
klubbens tävlingar och aktiviteter.    
Andra luftar inte klubborna alltför ofta 
och när det sker är det alltid sällskaps-
rundor med kompisar. Medlemmarna 
tillsammans med de ca 8 000 greenfee- 
gästarna spelar tillsammans ca 55 000 
rundor på våra 27 hål + Solslingan.   
Imponerande!

Fler tar lektioner
Det är också fler och fler spelare som 
väljer att ta lektioner av våra tränare för 
att förbättra sitt spel utifrån sina förut-
sättningar och ambitioner. Både i golf-
hallen på vintern och på klubben under 
säsongen. Den stora fördelen med att ta 
lektioner är att det blir personligt        
anpassat till var och en. Det är natur-
ligtvis bättre att göra så, än att bara läsa 
på nätet eller se en film hur man ska 
träna och vad man ska öva på. 

55 000 rundor på en säsong

- Du tar ju inte grannens recept och går 
till apoteket och hämtar ut medicin till 
dig själv, säger Fredrik Eliasson med ett 
skratt. 

Många medlemmar är också med och 
tävlar i herr- och damkommitténs olika 
arrangemang, eller spelar företags-  
golfer och andra tävlingar.

En blomstrande verksamhet
Nästa steg är att representera Karlstad 
GK i olika tävlingssammanhang.  Det 
är glädjande att se att fler och fler även 
väljer att göra det. Från de allra yngsta 
till flera generationer äldre.  Det är den 
positiva effekten av att klubben valt att 
satsa på ungdomsträning och har en 
verksamhetsplan hur idrotten ska      
bedrivas med junioransvarig, 
idrottschef och ideella krafter som ska 
leva upp till planen. 
- Från årets säsong finns det tre tränare 
på klubben igen och det stärker upp 
verksamheten ännu mera för medlem-
marna. Fler träningstillfällen, fler akti-
viteter och bättre tillgänglighet för      
individens egen utveckling. Vi vill ju 
blomstra, fortsätter Fredrik.

I varje nummer av Pitch har vi alltid en genomgång av 
klubbens elitspelare och hur deras planering och mål 

inför säsongen ser ut. Den här gången tänkte vi istället börja 
i andra änden, med klubbens bredd och alla motionsspelare.

Solnedgång på Karlstad GK

KLUBBENS SPELARE

18



Elitspelarna
Om vi då går vidare och tittar till våra 
elitspelare inför säsongen så är klubben 
inne i en generationsväxling. Några 
spelare har slutat, medan några valt att 
trappa ner. Den aktuella statusen bland 
våra elitspelare ser ut så här:
• Jenny Haglund har gjort debut som 
kortinnehavare på LPGA. Startade i 
Australien och nu blir det mycket USA. 
Kommer även spela Europatouren.

• Filippa Möörk har bara varit proffs i 
ett år. Valde att hoppa av college för att 
satsa på golfen. Vann Order of Merit på 
Swedish Golf Tour och birdieligan.  
Klarade första kvalet till LET, var en 
placering ifrån att få fullt kort, men 
blev sjua och fick en bra kategori. 
• Zandra Nilsson har gjort årsdebut i 
Spanien och blev topp-10 direkt. Vill 
mycket med sin golf, är ambitiös och 
spelar Swedish Golf Tour i sommar.
• Maja Samuelsson, bor i Portugal på 
vintern och har nu blivit uppflyttad till 
steg 5, vårt högsta trappsteg. Kommer 
spela på Teen Tour Elite under somma-
ren och kommer börja på college till 
hösten. En ung tjej som satsar stenhårt 
på sin golf.
• Fredrik Gustavsson har blivit en 
tourveteran. Har spelat på Nordic   
Leuge i fler år. Hade en väldigt bra    
sista hälft av förra säsongen. Klarade 
första steget i Europatourkvalet men 
fick sen en olycklig skada i steg 2.  
Kommer att gå in i steg två till höstens 
kval. Har rehabiliterat sig och spelar på 
Nordic Leuge i sommar.
• Rasmus Holmberg. Försökte kvala 
till Europatouren. Efter ett fantastiskt 
2017, men ett något ojämnare 2018, 
men lärde sig massor. Mycket seriös 
och ambitiös i sin satsning och har tagit 
den till en ny nivå.

• Tobias Edén. Avslutade studierna i 
maj 18 och har lärt sig massor på college. 
Det lossnade inte riktigt resultatmässig 
i början av säsongen, men hade en    
fantastiskt bra sista del av 2018. Har ett 
imponerande helhetstänk och en tydlig 
plan. Har spelat på Winter series och 
kommer spela Nordic Leuge och kvalar 
till Europatouren till hösten.
• Anton Eriksson. Har gjort säsongs-
debut i Spanien på Winter series. Har 
ett nytt och bra upplägg för att hinna 
med både träning och tävling för att 
komma så förberedd som möjligt.
• Olle Larsson född 95 och lite av en 
late bloomer. Började satsa på sitt spel 
för några år sedan och har kommit 
långt tack vare all tid han lagt på trä-
ning och spel. Ska spela Minitouren. 
Bra helhetsupplägg där han tränar 
både fys och spel. Ska utmana sig själv 
för att se hur långt det når.
• Daniel Unger är en spelare med goda 
förutsättningar. Vann en Mini Tour- 
tävling i sommar, har lärt sig mycket 
och vuxit erfarenhetsmässigt. Kommer 
att börja på college till hösten och 
knackar på dörren till Lag-SM laget. 
• Samuel Murray, junior som kom till 
klubben för några år sedan och är nu 
uppflyttad i steg 5. Tränar oerhört 
mycket och lever för sin golf. Spelar 
Teen Tour Elite kryddat med Future   
series. Börjar även han på college till 
hösten.
• Gustav Bårdén har tävlat mycket  
under 2018 och gjort det bra. Har tagit 
stora kliv och fått ut mycket av sin fina 
kapacitet. Tränat målmedvetet och det 
har burit frukt. Kommer att spela Teen 
Tour Elite och Future series och han 
börjar på college i höst.  
• Michael Jonzon – den äldsta elit- 
spelaren i klubben och vill fortfarande 
utvecklas, vilket är fantastiskt roligt. 
Kommer spela diverse tävlingar, men 
har tappat Europatourkortet. Målet är 
att ta tillbaka kortet. Vägen dit är via 
Swedish golftour och några tävlingar 
på Challenge Tour. 

Utöver dessa elitspelare så finns det ett 
gäng steg 4-spelare som är coming, så 
det ser riktigt bra ut. 

Filippa Möörk

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

Sen ett drygt år tillbaka är golf godkänt 
för friskvårdsbidrag. Det är alltså ingen 
rykande aktuell nyhet, så vi tänkte mer 
påminna dig om möjligheten och vad 
som gäller:
•  Alla anställda som har friskvårds- 
 bidrag via sin arbetsgivare kan   
 använda det för nästan all form 
 av golfspel och träning.
• 5 000 kr är det maximala skattefria  
 beloppet, men naturligtvis är det din  
 arbetsgivare som bestämmer vilket  
 belopp som gäller  på din arbetsplats. 

Kom ihåg Friskvårdsbidraget 
för ditt golfspelande

• Det är också arbetsgivaren som 
 beslutar om de godkänner golf 
 (eller andra aktiviteter) som 
 friskvårdsförmån. 
Konkret kan du använda bidraget för:
• Golfträning som nybörjarkurs, 
 golfkurs, golflektioner (under 
 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning 
 i kost och motion. 
• Egen träning på driving range 
 till rangebollar och rangekort.
• Spelavgift, det vill säga den årliga 
 avgiften för golfspel, exklusive 
 medlemsavgift. 
• Greenfeeavgift under 1 000 kr 
 per tillfälle. 


