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Ristes reflektioner
Det är sannerligen en underlig                 
säsongsstart vi upplever. Efter en obe-
gripligt mild vinter och en tidig vår har 
vi en bana som också är tidigare än     
någonsin. Nu ska ingen tro att det bara 
är tack vare vädrets makter som vi har 
en så fin bana. Pelle och banpersonalen 
har gjort ett enastående bra jobb att få 
banan i trim.
 Om det ovanstående är det positiva 
så är Coronaviruset som på ett eller  
annat sätt drabbar oss alla verkligen 
jobbigt. Förutom oron för familj och 
vänner som insjuknar, så skapar viruset 
också andra problem för oss att han- 
tera. Vårmötet var inplanerat till 29 
april, vi insåg tidigt att det var ett 
omöjligt datum varpå vi flyttade vår-
mötet till 25 maj. Nu inser vi att även 
25 maj är ett omöjligt datum att ha ett 
traditionellt vårmöte på Scandic. 
 Vi planerar dock att genomföra ett 
digitalt/pappersmöte, ja vi erbjuder 
faktiskt båda möjligheterna till att fast-
ställa verksamhetsberättelse, resultat- 
och balansräkning samt bevilja an-
svarsfrihet. Att nominera och välja ny 
styrelse och ta ställning till investering 
i träningslokalen. Det blir inte som 
vanligt men det är ingen vanlig tid vi 
lever i. Jag hoppas och tror att du har 
förståelse för att vi gör så gott vi kan 
för att du som medlem ska ha möjlig-
het att påverka. 
 Ni som besökt Karlstad GK under 
vintern/våren har säkert noterat att 
LBC:s lastbilar gått skytteltrafik med 
massor som ligger i skogsbrynet.   
Dessa ska nu jämnas ut så vi får bort 
den vattensjuka delen av gärdet. Detalj- 
planen vad gäller de planerade          
tomterna är ute på samråd. Vi hoppas 
detaljplanen vinner laga kraft under 
hösten 2020 så att vi kan börja sälja 
tomter i nära anslutning till klubben.
 Nu har bollarna från Titleist anlänt 
till rangen. Det är ett jättelyft, testa du 
också. Under sommaren startas, om 
vårmötet beslutar så, arbetet med att 
inreda övervåningen på verkstads-  
huset till att bli en träningshall med 
goda möjligheter till vinterträning och 
umgänge på banan även vintertid. Det 

gör också att våra tränare Fredrik och 
Oscar får en mer sammanhållen arbets-
plats.
 Vi har under våren har vi lanserat en 
spännande utmaning: Värva en, eller 
varför inte flera, nya guldmedlemmar 
till klubben och som tack för detta får 
du ett dussin Titleist Pro V1 bollar.   
 Karlstad GK är en fantastisk klubb 
där verksamheten i stor utsträckning 
vilar på vår kompetenta personal. Det 
gångna året har varit minst sagt          
omvälvande då Emelie, Anna och 
Christian valt att gå vidare till nya ut-
maningar. I december meddelade dess- 
utom Sofia att hon fått ett spännande 
jobb på PGA. Det är självklart så att vi 
under en kort tid tappat mycket kompe- 
tens vilket ökat arbetsbelastningen på 
övriga. Nu börjar dock rekryteringarna 
komma på plats. Juha Raskinen och 
Oscar Hertzberg är redan i fullt arbete 
som kanslichef och tränare. Mathias 
Åhlberg började arbetet som klubb-
chef/VD redan den 1 april. 
 När man kliver in i ett nytt uppdrag 
som ordförande i en stor och om-       
fattande organisation som Karlstad GK 
ändå är så är samspelet med 
Klubbchef/VD självklart av största 
vikt. Samarbetet med Sofia har jag 
upplevt som mycket inspirerande och 
lärorikt. Vi har varit nära vänner med 
ambitionen att utveckla klubben på 
sikt men också när det gäller att han- 
tera de dagliga utmaningarna. Jag vill 
rikta ett varmt tack till Sofia, Emelie, 
Christian och Anna för det engagerade 
arbete de lagt ner för att skapa en väl 
fungerande organisation på Karlstad 
GK men också för deras förmåga att 
bidra till trivsel och glädje för arbets-
kamrater, medlemmar och gäster. 
 Abbe kommer, till vår stora glädje, 
även i sommar driva restaurangen. 
Björn och hans personal hälsar dess- 
utom alla medlemmar varmt väl-  
komna till golfshopen. Läge för en 
trevlig lunch och lite span på allt nytt 
som ska hjälpa dig att bli en bättre   
golfare. 

Tomas Riste
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Ny klubbchef och 
VD som gillar att 
driva utveckling
Du är ny VD och klubbchef 
för Karlstad GK, vad fick dig 
att tacka ja till jobbet?
Med den erfarenhet som jag har och   uti-
från de önskemål styrelsen har, så tycker 
jag att det är ett jobb som jag kan bidra 
i. Kombinationen med att jag drivit eget, 
plus ledande befattningar i näringslivet 
i ca 20 år, plus min föreningserfarenhet, 
om än i annan sport, och mitt arbete i 
olika styrelser, gör att jag har en bred 
bas som passar för jobbet. Sen det som 
driver mig är att jag tycker det är kul att 
jobba med människor.

Vilken relation hade du till 
Karlstad GK innan du blev 
klubbchef?
Ja, den går tillbaka till när jag var 17 år 
och tog grönt kort här. Annars har jag 
”bara” varit här och spelat med jämna 
mellanrum. Jag har alltid tyckt att är en 
bra anläggning och en stor och fin bana. 
Det är en stor fördel att ha 27 hål och 
dessutom Solslingan. 

Vad har du gjort i yrkeslivet 
innan Karlstad GK?
Ja, jag har jobbat ganska många år på 
Byggbeslag här i Karlstad som region-
chef, både för Industri OEM och för 
Karlstaddelen. 
 Sen fick jag ett erbjudande från ett 
teknikbolag i Stockholm som heter Live- 
Arena. De hade under många år varit 
teknikleverantör till travsporten när 
den började digitaliseras och livesän-
das. Jag var kommersiell chef hos dem 
som drev deras affär. Sen blev jag an-
svarig för LiveArena Sport som ganska 
snart blev ett fokus på hockey. Vi börja-
de i Sverige och skaffade rättigheter för 
att sända ungdom-, junior- och dam-
hockey. Problemet på den tiden var fak-
tiskt Internet, att det inte var utbyggt i 
ishallar och liknande så att vi kunde 
göra bra produktioner. Det blev bra till 
slut vi kunde sända breddhockeyn.

MATHIAS ÅHLBERG

Ålder: 48 år

Bor: Hammarö

Familj: Sambo Ulrika och två 
barn Emma 26 år och Erik 24 
år samt hunden Elton.

HCP: Förr hade jag runt 10, 
men nu vet jag inte exakt. 
Efter en rejäl fotskada samt 
att jag bott i Stockholm 
ganska länge har det inte 
blivit så mycket golf de 
senaste åren.  

PROFILEN

De senaste fyra åren har jag drivit eget 
företag inom samma bransch med        
fokus på livesändningar av idrott i  
Norge, Sverige och Finland. 

Du är annars från en hockeysläkt. 
Berätta hur det är. 
Ja, vi flyttade runt en del under min 
barndom beroende på var min pappa 
fick uppdrag inom hockeyn. Jag föddes 
i Strömstad, sen flyttade vi till Skövde, 
Ljungby och sen till Leksand när jag var 
10 år. Jag hade sån mix av dialekter att 
jag fick gå till talpedagog när vi kom till 
Leksand, ha-ha. Sen flyttade jag till 
Karlstad när jag var i 15-årsåldern.  
 Min farbror är Mats Ålberg, legen- 
darisk spelare från Leksand. Själv har 
jag spelat i FBK som junior och i div 1 
och 2 i olika Göteborgslag. Flyttade 
hem och avrundade karriären i Fors- 
haga som 26-åring. Jag har varit ung-
domstränare i Färjestad och i Hammarö. 
Dessutom har jag varit A-lagstränare 
och sportchef i Hammarö HC. Jag var 
också med i två hockeystyrelser i Stock-
holm och nu sitter jag i Färjestad BK 
Hockeyallians.  Så mycket hockey blir 
det i en hockeysläkt. 

Hur vill du beskriva din ledarstil?
Jag är ganska trygg och lugn som person 
och jag trivs som bäst när andra trivs. 
Jag anser mig själv vara inkluderande 
och prestigelös i mitt ledarskap. 

Hur kommer medlemmar         
och gäster märka att du är        
ny klubbchef för Karlstad GK?
Ja, jag har ju inte så mycket att titta till-
baka på eftersom jag varit borta från 
golfen och Karlstad GK under ett antal 
år. Men det är mycket intressant och   
roligt på gång på klubben och jag gillar 
definitivt att driva en utveckling. Sen 
har vi en mycket fin bana, men allt går 
att utveckla. Jag hoppas kunna jobba 
mycket med organisationen som den är 

och jag har fått en mycket bra uppfatt-
ning om medarbetarna på klubben,   
vilket känns superbra. Det är en viktig 
fråga att hitta vägar i att kommunicera 
och i den digitala utvecklingen. 

Hur beskriver du Karlstad GK   
för någon som aldrig varit här?
Ja, att det är Värmlands största golfan-
läggning med ett fantastiskt fint läge 
och miljö. En riktigt härlig bana med 
bra faciliteter. Och trevligt folk natur-
ligtvis. 

Vilket är ditt favorithål som 
spelare på Karlstad GK och 
varför?
Jag säger Röd 7. Ett trevligt korthål som 
ser enkelt ut från tee, men som kan      
erbjuda ordentliga utmaningar.  

Favoritbana förutom Karlstad GK?
Lite svårt att svara på, men om jag ska 
välja en bana utomlands blir det Kings-
barns i Skottland. En linksbana inte så 
långt från St Andrews. Det är den           
finaste banan jag spelat på. 

Vad gör du på fritiden?
Under Stockholmsåren har jag tyvärr 
inte haft så mycket tid för fritidsaktivi-
teter. Jag har mer eller mindre levt med 

jobbet 24/7. Utöver det har jag som sagt 
jobbat med hockeyn. Tack vare vår 
hund så kommer jag ut och går så jag 
tror jag har sett alla delar av Stockholm. 
Sen är jag allmänt sportintresserad.

Vilket golfslag brukar du  
berätta om vid fikabordet?
Nja, jag har inget speciellt slag jag åter-
kommer till. Däremot är det en oslagbar 
känsla att få på en riktigt bra drive.

Hur vill du utveckla Karlstad GK 
på kort sikt?
Det primär är naturligtvis att säker- 
ställa att vi har en bra bana och en orga-
nisation som kan hantera det. Vi ska  
vidareutveckla anläggningen med trä-
ningsmöjligheter även på vintern. Då 
krävs det att vi hittar finansiering och 
lösningar till det vi vill göra. Tränarna 
är mycket viktiga i vår satsning på både 
bredd och elit och sen gäller det som   
alltid att bygga ett bra team. 

Det finns många självutnämnda 
experter som vet hur en golfklubb 
ska skötas, hur ser du på det?
Ja, det är i grunden bara bra och så är 
det i alla klubbar. Bra att det finns krea-
tiva människor som vill engagera sig. 

Jag är van från min tid i hockeyn och 
har man åsikter är det ett tecken på att 
vill man bidra.

Vilka erfarenheter från ditt 
engagemang inom hockeyn kan 
du ta med dig till det här jobbet?
Jag tar med mig erfarenheten av att driva 
mot samma mål och att ha en tydlighet 
i vart vi vill, dela upp det i delmål och 
ha en bra struktur för allt vi gör.  

Utvecklingen till att Karlstad GK 
ska bli en året-runt-anläggning 
pågår. Hur ser du på det?
Det är något av nästa steg för klubben. 
Vill vi få hit fler människor till anlägg-
ningen i stort och året runt, så krävs det 
en satsning. Det är en jätteviktig del och 
handlar om mer än en inomhushall.     
Vi har hustomterna som nu är ute på 
samråd, vi behöver hitta lösningar på 
cykelbana, busshållplats med mera. Det 
primära kommer alltid att vara golf, 
men vi behöver även se över möjlig-  
heten att skapa andra aktiviteter för att 
attrahera icke golfare. 

Om du kunde ändra på något 
inom golfsporten nu direkt, vad 
skulle det vara?

Nja, inget jag kommer på så här direkt. 
Däremot tycker jag att världshandicap-
systemet är vettigt och en bra föränd-
ring. 

Vad blir din första uppgift      
som du rycker tag i när du  
sätter dig vid ditt skrivbord?
Jag har stor respekt för allt som varit. 
Nu gäller det för mig att sätta mig in i 
alla detaljer. Givetvis också träffa mycket 
folk, vilket jag ser fram emot. Sen är det 
organisationen i stort att sätta min     
prägel och fortsätta utvecklingen.

När vi besöker Karlstad GK om  
10 år, vad finns här då som inte 
finns idag? 
Då har vi en åter-runt-anläggning med 
ett närliggande boende och andra kring-
aktiviteter och banan har utvecklats       
ytterligare. Hela anläggningen känns 
som en mycket kvalitativ plats. 
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För att rösta digitalt använd länken www.karlstadgk.se/rosta

Kallelse till Vårmöte 2020
med poströstning via länk eller 

via formulär som finns på kansliet
senast måndag 25 maj kl. 13.00.

VÅRMÖTE VÅRMÖTE

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen
Ordförande Tomas Riste
Vice ordf. Peter Skytte
Ledamot Lena Jonsson
Ledamot Håkan Broström
Ledamot Lotta Hallström
Ledamot Micael Ericsson
Ledamot Ximena Deramond

Suppleant Jonas Persson
Suppleant Claes Henriksson

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

Valberedningen har bestått av 
Björn Samuelsson (sammankallande), 
Håkan Wahlen, Christina Andersson, 
Anna Ossowicki samt Claes 
Henriksson (styrelsens representant).

Revisorer: Erik Nilsson och Göran 
Aronsson, från pwc.

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

Styrelsen har under året hållit 11 
protokollförda sammanträden. 
Vår- och höstmöten har också
hållits. Medlemsantalet 31 december 
2019 var 2 124.

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 
medlemmar i kommittéer liksom 
enskilda som verksamt bidragit till 
en positiv utveckling av Karlstad 
Golfklubb och ac golfen som en av 
våra viktigaste fritidsaktiviteter.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att det balanserade 
egna kapitalet inklusive årets resultat 
disponeras i ny räkning.

 1. Val av ordförande för mötet. 
 2. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 
  som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 3. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste   
   verksamhetsåret
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balans-  
   räkning) för det senaste räkenskapsåret. 
 4. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning   
  under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning samt   
  disposition av överskott respektive underskott i   
  enlighet med balansräkningen. 
 6. Val av 
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i   
   styrelsen, för en tid av ett (1) år

Föredragningslista för Karlstad Golfklubbs vårmöte
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid  
   av två (2) år samt fyllnadsval för en tid av ett (1) 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  
   (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
  e) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av  
   två (2) år, av vilka en skall utses till ordförande; 
  f) en (1) ordförande i valberedningen för en tid av  
   ett (1) år.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid  
  revisionen avser. 
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid  
  inkomna motioner. (Inomhushall)
 9. Ägardirektiv till bolagsstämma i AB

 Förening Aktiebolag 
Intäkter     
Medlemsavgifter 957 590 7 824 877
Greenfee  1 620 312
Sponsorsintäkter/reklam 472 350 1 303 306
Företagsgolf  68 853
Intäkter range och lektioner  1 453 224
Intäkter banan  163 962
Bidrag för arbetskraft   697 178
Tävlingar 9 850 446 636
Kommunala och statliga bidrag 165 773  
Övriga rörelseintäkter 948 530 1 654 352
Hyresintäkter koncern 1 100 007    
Summa intäkter 3 654 100 15 232 700
     
Medlems- och sponsorkostnader     
Sponsor- och reklamkostnader -15 100 -171 897
Tävlingskostnader -322 660 -334 909
Klubbtidning, årsbok -28 675 -12 816
Övriga kostnader -665 542 -435 467   
Summa medlems- och sponsorkostnader -1 031 977 -955 089
     
Driftskostnader     
Fastigheter/hyra -519 872 -1 790 715
Banan  -2 586 693
Personalkostnader -626 551 -8 939 364
Administration -154 089 -679 291
Avgifter SGF, VGDF, SLA -440 475 -9 972    
Summa driftskostnader -1 740 987 -14 006 035
     
Rörelsens kostnader -2 772 964 -14 961 124
     
Resultat före avskrivningar och räntor 881 136 271 576    
 
Avskrivningar  -329 146 -203 092
Räntor -454 558 -6 757
Överavskrivningar  18 068
Skattekostnad  -20 700
     
Årets resultat 97 432 59 095

Resultaträkning 2019-01-01 till 2019-12-31

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

Balansräkning 2019-01-01 till 2019-12-31     
  Förening Aktiebolag    
Tillgångar  2019-12-31 2019-12-31
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader  4 403 382  
Pågående nybyggnad  5 678 232  
Mark  1 705 003  
Markanläggningar  16 579 815 184 619
Maskiner   169 391
Inventarier  234 837 240 346
Summa materiella anläggningstillgångar  28 601 269 594 356
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag  50 000  
Summa anläggningstillgångar  28 651 269 594 356
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Varulager   132 946
Kundfordringar  13 750 287 755
Fordringar hos koncernföretag   355 951
Övriga kortfristiga fordringar  512 799 171 893
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  557 324
Summa kortfristiga fordringar  526 549 1 505 869
      
Kassa och bank  12 220 1 169 960
      
Summa omsättningstillgångar  538 769 2 675 829
      
Summa tillgångar  29 190 038 3 270 185
      
Eget kapital och skulder      
Eget kapital      
Aktiekapital   50 000
Balanserat kapital  4 003 405 672 717
Årets resultat  97 432 59 095
Summa eget kapital  4 100 837 781 812
      
Långfristiga skulder      
Medlemslån  9 529 750  
Banklån  6 970 000  
Summa långfristiga skulder  16 499 750  
      
Ackumulerade överavskrivningar   15 035
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit  7 700 553  
Banklån  320 000  
Leverantörskulder  13 657 578 109
Skulder till koncernföretag  398 932  
Skatteskulder   91 085
Övriga kortfristiga skulder  39 641 283 250
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 668 1 520 894
Summa kortfristiga skulder  8 589 451 2 473 338
      
Summa eget  kapital och skulder  29 190 038 3 270 185
      
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      
      
Ställda säkerheter      
Fastighetsinteckningar  16 000 000 Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

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

Utdrag ur revisionsberättelserna . Kompletta revisionsberättelser finns att få på kansliet.     
       
Uttalande        
       
Klubben         

”Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Karlstad 
Golfklubb för år 2019.       
  
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”    
     
        
Aktiebolaget         

”Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Karlstad Golfklubb AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.        
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”     
    

Revisionsberättelse
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KOMMITTÉER

Herr
Våren och Herrgolfen 
2020 är snart här-  
och spelprogrammet 
är klart! Tävlingar 

med mycket prestige men framförallt 
trevliga spelkamrater väntar. På 
hemsidan under Herrkommittén 
hittar ni aktuell information om 
Herrgolfen och det aktuella 
spelprogrammet. Boka redan nu 
datum för Hemliga resan 3/5 och 
Herrmasters 6/9!
 Vi finns även på Facebook. Sök 
efter ”Herrgolf på Karlstad 
golfklubb”, skicka en begäran om 
medlemskap och efter godkännande 
kan du hitta andra Herrgolfare och 
mer information om säsongen. 
 Vi har ett antal nyheter planerade 
för 2020...men vi håller lite på dem. 
Lyssna på våra kanaler för mer 
information framöver.
 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 
herrgolfen.
 Hoppas vi ses snart på vår fina 
golfbana!

Senior
Säsongen startar med 
den välbesökta vår-
upptakten, onsdagen 
den 22 april kl 09.30   

i golfrestaurangen. Då får vi reda på 
vad som är nytt i receptionen, på 
banan, shopen, restaurangen, vilka 
tävlingar som seniorkommittén 
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 med start onsdag 
den 6 maj. Gemensam lottning, som 
tidigare, av herrar och damer, men 
med två klasser, H60+ och D 60+, 
liksom förra året. 
 Årets vårresa, som oftast är snabbt 
fulltecknad, går i år till Askersunds 
GK, onsdagen den 20 maj. Vi kommer 

att arrangera antikrundan, tredagars 
och avslutningstävling.
 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.

OBS! Datum och tider kan 
ändras pga Coronaviruset.

Tävling
Ett nytt härligt golfår 
står för dörren. Fast 
med den snöfria 
vinter vi haft, har 

förmodligen flera hållit igång sitt 
golfspel, på Solslingan, på rangen 
eller kanske i inomhushallen. 
 Ett spännande år blir det nu när 
det nya världshandicapet också 
sjösatts. Många, liksom jag, har fått 
en lite höjning. Andra som spelat 
flera bra rundor som räknats in som 
de åtta av de tjugo senaste, har fått en 
sänkning. De som inte registrerat 
några rundor, eller väldigt få, ligger 
kvar på sitt gamla handicap. Ett sätt 
att få sina rundor registrerade är ju 
att spela individuella tävlingar. 
 Som vanligt har Karlstad 
Golfklubb ett utbud av tävlingar att 
spela under säsongen, både 
individuellt spel och lagtävlingar. Vi 
ser fram emot ett trevligt golfår och 
umgänge med såväl klubb-
medlemmar som greenfeegäster. 
Måtte bara Coronaviruset släppa 
taget om världen, så att vi kan vara 
ute i den friska luften och spela och 
inte behöva oroa oss för detta mer.
 Tävlingskommittén på Karlstad 
Golfklubb har flera nya medlemmar 

i år. Att arrangera tävlingar kräver 
insatser från klubben, likväl som 
frivilliga insatser från klubb-
medlemmar. Det ger en klubbkänsla 
och gemenskap utöver det som vi får 
när vi umgås vid en golfrunda. Vi 
behöver alltid ha många namn på 
vår lista över personer som kan och 
vill hjälpa till vid tävlingar. Sjukdom 
och annan frånvaro kan göra att vi i 
kommittén inte alltid räcker till.
 Har du intresse av och möjlighet 
att vara med på vår kontaktlista så 
ber vi dig kontakta någon av oss i 
tävlingskommittén, du hittar våra 
kontaktuppgifter på klubbens 
hemsida under kommittéer.

Dam
Årets damgolfsäsong 
inleds den 5 maj med 
den traditionsenliga 
vårscramblen. Vi 

kommer liksom tidigare år att spela 
våra tävlingar på tisdagar. Det 
kommer att bli seriespel, 
9-hålstävlingar, matchcup och 
Eclectic. En tisdag varje månad 
kommer att spelas med valfri start 
och partner.
 Årets seriespel kommer att 
genomföras med en ny sponsor – 
Stora Coop – vilka vi kommer att få 
tillfälle att presentera lite närmre när 
säsongen närmar sig.
 I år kommer vi på grund av det 
rådande smittspridningsläget för 
covid-19 inte att kunna genom-
föra någon vårupptakt i sedvanlig 
ordning. Vi hoppas ändå att många 
av er återkommer till våra tävlingar 
och att många nya damgolfare är 
med oss i år.

60+

Allt hänger lite i luften, det är 
ofrånkomligt i de tiderna vi 
lever i med en världsom-

spännande pandemi. Vi slog oss ändå 
ner med Fredrik Eliasson för att gå 
igenom klubbens elitspelare, vad de 
gör och vart tanken är att de ska spela 
när väl alla restriktioner släpper.

Vill du läsa mer om den riktiga top-
pen föreslår vi att då slår upp sidan 18 
och läser om Jenny och sidan 23 och 
läsa om Filippa.

College
Gustav Bårdén
Daniel Unger
Samuel Murray
Tilde Rolandsson
Maia Samuelsson

Fredriks kommentar:
Här tycker jag att man ser vad idrotten 
kan ge. Inte bara i prestation utan    
också för spelaren, föreningen och golf- 
klubben. För oss är det otroligt kul, och 
det värmer i mig, att man kan utveck-
las så pass mycket på Karlstad GK att 
man får ett scholarship för college i 
USA. Sedan finns det olika vägar att ta. 
Man kan fortsätta satsningen mot de 
högsta tourerna, tas ut i landslaget och 
så vidare. Men jag skulle vilja säga att 
man har nytta av den elitsatsningen 
oavsett vad den leder till. Det krävs en 
disciplin och struktur i satsningen som 
de kommer få nytta av i yrkeslivet, om 
den inte slår ut i en golfkarriär.

Vem ska vart – Fredrik  
guidar oss bland adepterna

Nordic Leauge (proffs)
Rasmus Holmberg
Tobias Edén

Fredriks kommentar:
Rasmus tog sig till steg 2 på Europa-
touren och gjorde det riktigt bra i 
Nordic League i fjol. Tyvärr så blev han 
sjuk till steg 2 men han har fått en  
medical exemption för att få hoppa in 
direkt där i år utan att behöva ta vägen 
via steg 1.
 Tobias kommer spela Nordic i år och 
kvala till Europatouren i höst.

Swedish Golf Tour (proffs)
Michael Jonzon
Olle Larsson

Fredriks kommentar:
Michael kommer kvala till Europa-
touren i höst.

LPGA (proffs)
Jenny Haglund (begränsad kategori 
2020)

Ladies European Tour (proffs)
Jenny Haglund
Filippa Möörk

Riksidrottsgymnasiet
Alicia Olsson

Fredriks kommentar:
Sköter träningen på distans då hon bor 
i Perstorp, spelar i Sverige.

FREDRIK GUIDAR
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Öppettider Kansli/reception
I april har vi öppet på kansliet mån-
dag-fredag 09.00-16.00. Från och med  
1 maj har vi öppet måndag-fredag     
08-17 och helgdagar 08-16.

Städdagarna
2020 års städdagar är planerade till   
17-18 april samt ett tillfälle i oktober.
Det räcker att du är med en av dagarna
för att få tillbaka städavgiften. Anmäl
dig till kansliet på info@karlstadgk.se
eller telefon 054 - 86 63 53. Det är som
vanligt samling utanför klubbhus 08.30 
samtliga av städdagarna. Vi bjuder på
korv med bröd, bulle och kaffe.

Golfveckan
Precis som vanligt är Golfveckan       
under v 29, 2020.

Klubbens hemsida
På vår hemsida finner du information 
om vad som händer på klubben så ta 
för vana att besöka den 
www.karlstadgk.se

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

Instagram
Naturligtvis finns vi också på 
Instagram. Följ oss på ”Karlstadgk” för 
dagliga uppdateringar om klubben 
och verksamheten.

Nyhetsbrev
Får du nyhetsbrevet från klubben? Bra, 
då vet vi att du har rätt e-post regi- 
strerad 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!

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

KANSLIINFO

Medlemskap på Karlstad GK
Vi har plats för fler härliga medlemmar 
så ta del av vår kampanj och Värva en 
vän. Fin premie i form av ett dussin 
Titleist Pro V1 till dig som värvar en   
ny fullvärdig guldmedlem till Karlstad 
GK! Kampanjen gäller fram till sista 
maj.

Autogiro
Vi kan erbjuda alla medlemmar att dela 
upp avgifterna med autogiro på 12 må-
nader. Tycker du att det är intressant så 
går du in på www.karlstadgk.se för  
mer information. 

Samarbete med Örebro 
City Golf & Country Club
Karlstad GK och Örebro CG&CC   
(Mosjö GK & Gustavsvik GK) fortsät-
ter sitt unika samarbete över länsgrän-
sen. Detta gäller fritt spel på varandras 
banor måndag-fredag under säsongen 
2020.

Bokningsregler
Nytt för säsongen är att vi kommer ha 
bokning även på vår 9 hålsbana för   
dagen. Solslinga kommer fortfarande 
vara bollränna.
 Vi kommer också byta boknings- 
system till Sweetspot som är en sepa-
rat app som varje medlem behöver 
ladda ner. Sweetspot är ett affärs-     
system för golfanläggningar med       
fokus på lönsamhet som automatiserar 
och optimerar klubbens processer. 
Karlstad GK går med 2020 för att ge 
möjlighet att göra golfupplevelsen 
bättre för våra gäster och medlemmar. 
Sweetspot skall underlätta både för  
bokaren och golfanläggningen. Appen 
är användarvänlig och tanken är att 
det skall bli enklare att boka. Vi kan 
samla data på allt spel som gör att vi 
kan prissätta spelet på ett annat sätt 
och därmed bli mer lönsamma. 
Medlemmar och gäster bokar sina 
starttider via Sweetspot-appen. När 
det gäller tävlingar så kommer det 
fortfarande vara Min Golf som gäller. 
Kommunikationsdelen är ett stort plus 
då vi kan skicka information mycket-
enklare i framtiden.

Genom Sweetspots effektiva dyna- 
miska prisverktyg så ökas priserna 
kraftigt på de mest eftertraktade tider-
na vilket leder till att dessa i högre 
grad sparas till klubbens medlemmar. 
Samtidigt som det också går att fynda 
starttider till lägre pris om man väljer 
mindre attraktiva tider. Denna effekt 
tar bort behovet av rabatthäften och 
samarbeten för att få spela till ett lägre 
pris. Bryngfjorden och Hammarö  
kommer använda samma boknings-    
system.

Vad får du som 
medlem i Karlstad GK
• Tillgång till en komplett golfanlägg- 
 ning med 27 hål och 9 hål pay &

play, totalt 36 hål.
• Fina träningsmöjligheter med

tillgång till välutbildade instruktörer.
• En upplyst Titleist drivingrange för

träningsmöjligheter dygnet runt.
• Möjlighet att delta i olika klubb-
 aktiviteter och tävlingar.
• 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).

• Rabatt på greenfee på våra sam-
 arbetsbanor. På vår hemsida finns

all info om vilka banor som ingår 
och hur stor rabatten är. 

• 15 % rabatt på ordinariepriser
hos Actic.

• En välsorterad golfshop i samarbete
med Golfstore Karlstad.

Och mycket mer! 

Nytillskott på tränarsidan: 
Välkommen hem, Oscar!

S kador satte stopp för den egna 
satsningen, men nu är han klar 
som tränare på Karlstad GK. Vi 

är både stolta och glada att presentera 
Oscar Hertzberg.
– Det ska bli jättekul att få köra igång
det här, speciellt att göra det med
Fredrik Eliasson som var min gamla
tränare, säger Oscar.
 De flesta känner nog igen honom, 
det har blivit X antal timmar på Karl-
stad GK genom åren.
– Jag kom hit när jag var 15 och har väl
mer eller mindre bott på banan under
de senaste åren.

Hur var du som spelare 
när du kom hit?
– Mer eller mindre självlärd, jag hade
spelat mycket och nött slag hemma i 
Sunne. Så spela, det kunde jag, däre-
mot så hade jag inte fått den spel-     
tekniska biten – jag kunde slå en boll 
bra men visste inte vad jag gjorde i    
slaget eller varför.

Det ändrades när han fick Fredrik 
Eliasson som tränare, en person som 
kom att betyda väldigt mycket för den 
elitsatsningen som Oscar gjorde.
– Jag skulle vilja säga att han är en av
Sveriges bästa tränare. Han har en 
otrolig kunskapsbank och kan förklara 
de små detaljerna. Det är ju vad golfen 
handlar om, små detaljer som gör en 
enorm skillnad. Jag har Fredrik att 
tacka för väldigt mycket i mitt spel och 
det ska bli häftigt att få jobba bredvid 
ett sånt proffs.

Tog en paus och hittade glädjen
Mycket spel har det blivit, nästan för 
mycket, trots att han är ung och inte 
ens 25 år fyllda har de senaste åren 
spolierats helt av förslitningsskador.
– Jag har två överansträngningar, en i
vardera handled. De kommer egent-
ligen från att jag har spelat så mycket
som jag gjort.

Som man säger, inget ont som inte 
har något gott med sig, skadorna 

stoppade elitsatsningen – som bland 
annat innehöll spel på MENA-touren i 
Förenade Arabemiraten.
– 2018 var jag riktigt trött på allt, så jag
la satsningen på is, flyttade till Stock-
holm och började jobba som säljchef
på Stadium. Jag tänkte inte på golfen
alls under en period, men så började
jag spela med kompisar för att det var
kul och kände hur mycket jag älskar
sporten.

Så en dag kom ett samtal från Fredrik 
som vände upp och ned på tillvaron.
– Han ringde och berättade om öpp-
ningen som kommit efter att Christian 
slutat. Jag kände direkt att jag ville 
hoppa på.

”Håll bollen i spel, 
det är det viktiga”
Som golfspelare satt Oscars styrka i 
spelförståelsen, något han nu hoppas 
att han kan föra över på sina adepter.
– Enkelt sagt så handlar det om att
spela till sina styrkor för dagen. Det
händer saker hela tiden och ibland sit-
ter kanske inte driven eller vissa
järnslag, då finns det alltid annat man
kan göra för att komma runt det och
alltid hålla bollen i spel, säger han och
fortsätter:
– Alla har en misstendens, oavsett
nivå, det gäller att veta vad den är för
att kunna undvika den och spela på
marginalen till tendensen.

Kan du ge något exempel?
– Säg att du har ett vattenhinder till
höger om dit du ska slå och har en miss 
som drar åt höger, lägg då bollen lite åt
vänster, så kan man säga... förenklat.

Under vårt samtal återkommer      
Oscar ofta till misstendens och att alltid 
kunna spela på bollen.
– Som spelare kan det vara svårt att
veta vad ens tendens är, det är där vi 
som tränare kommer in och kan hjälpa 
till. Håll bollen i spel, det är det viktiga 
– många går ut och spelar och får
plikta för att man slår bort bollar eller
sätter dem i vattnet, kan man mini-
mera de små misstagen som leder till
det så kommer golfen bli både roligare
och bättre.
 En av aspekterna som gjorde att    
rollen som golftränare kändes intres-
sant var möjligheten att få jobba med 
individer på olika nivåer.
– Det ska bli kul! Jag tror att alla har
nytta av någon som pekar ut och petar
på fel man gör i sitt spel, oavsett om
man är 17 och satsar på elit eller 75 och
spelar för att få motion. Alla är olika,
det är tjusningen med golfen... att det
är så individuellt!

Vill du ta ditt spel till en ny nivå, lära 
dig vart dina styrkor och svagheter 
finns inom golfen?
– Då är du varmt välkommen att boka
en tid med antingen mig eller Fredrik,
det går att göra direkt till oss eller via
receptionen.

Slutligen, varför ska 
man ta lektioner?
– För att veta vad man behöver förbätt-
ra, det kan vara både speltekniskt och
för att undvika skador. Vi finns för att
hjälpa till med alla grejer, små som
stora. Du får tips och övningar som du
kan genomföra på egen hand, därefter
räcker det med att du vet vad du         
behöver tänka på.

Perfekt, från vår sida kan vi inte säga 
annat än att vi är glada att ha Oscar hos 
oss. Välkommen hem!

Oscar Hertzberg
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LEDNINGSGRUPP FÖR BANAN LEDNINGSGRUPP FÖR BANAN

Det är en grannlaga uppgift  
att sköta om en golfbana. 
Speciellt här på Karlstad GK 

med 27 hål + Solslingan och generösa 
träningsområden. Planering är A och 
O, kombinerat med en ständig bered-
skap för vädrets växlingar. Huvud- 
ansvaret för planering har banchefen 
Pelle Dahl, som tillsammans med     
Johans Emilsson och Anders Svärd, 
bildar en ledningsgrupp för banan.  

Organisationen ser ut så att Pelle Dahl 
är huvudansvarig, Johan Emilssons  
ansvarsområde är bevattning, medan 
Anders Svärd har ”resten”, som de  
själva uttrycker det. Sen delar Johan 
och Anders på personalansvaret och 
arbetsfördelningen mellan övriga ban-
arbetare. Det blir också mer och mer 
administration som Pelle har huvudan-
svaret för. 

Med ansvar för 36 golfhål   
 och träningsområden

- För tio år sedan då satt jag på en     
klippare från morgon till kväll, berättar 
Pelle. Nu är jag glad om jag får tid      
någon gång att köra en klippare, med 
tanke på all administration. Det är hela 
tiden olika restriktioner och tillstånds-
ansökningar och man måste hålla sig 
uppdaterad på alla krav som en golf-
klubb ska uppfylla. 

Karlstad GK påverkas naturligtvis som 
alla andra av Coronapandemin och 
vidtar alla tänkbara försiktighets-        
åtgärder som krävs. 

- Det vore katastrof för både den en- 
skilde och för banan i sig om vi skulle 
bli sjuka och satta i karantän. Förfallet 
på banan går fort om den inte sköts om 
dagligen. 

Noggrann planering
Pelle, Johan och Anders genomför varje 
vecka en noggrann planering av arbe-
tet utifrån tid på året, väder och vind 
och hur det ser ut på banan. Det är i    
regel möte på fredag eftermiddag där 
kommande veckas arbete planeras. 
 Sen finns det alltid en grundplan för 
olika jobb på banan, till exempel att 
dressa var tionde dag. Det måste sen 
detaljplaneras utifrån hur vädret ser ut. 
Det krävs med andra fingertopps- 
känsla för att få det bra. 
 Totalt är det sju banarbetare året om 
på klubben och med sommarjobbare 
under säsongen stiger den siffran till 14       
personer, vilket innebär en mer än i fjol. 

- Det finns olika scenarier för bansköt-
sel utifrån hur vädret ser ut, om det blir 
en torr eller blöt sommar, säger Pelle. 
Prio 1 är alltid att klippa banan så länge 
det går, oavsett om det är en regn-  
sommar eller om det är torka, och där 
följer vi ett skötselschema.  

Utvecklande samarbete
Samarbetet med övriga medarbetare 
på klubben fungerar mycket bra och 
alla drivs av samma vision att erbjuda 
spelarna bästa möjliga bana och an-
läggning i stort.

- Vi upplever stämningen på klubben 
som mycket positiv, säger intervjuper-
sonerna samstämmigt. Naturligtvis  
beror det till viss del ihop med att       
banan är i mycket god kondition. Vi 
har också mycket mer kontakt med 
medlemmarna nu, jämfört med vad vi 
haft tidigare säsonger. Allt hänger ihop.

Information och utbildning
Ett vanligt fenomen på en golfbana är 
som bekant alla synpunkter från spe-
larna hur banan ska vara. Personalen 
lyssnar givetvis på alla synpunkter och 
informerar om varför det är på ena      
eller andra sättet. Efter bästa förmåga 
försöker också arbetet anpassas efter 
medlemmarnas åsikter. 

- En viktig del är att ta till sig synpunk-
ter och samtidigt informera och till och 
med utbilda spelarna, säger Johan 
Emilsson. Alla måste få kännedom om 

vad som krävs för att få banan i den 
kondition som spelarna vill ha.

- Vi använder också hemsidan och      
sociala medier för att informera och   
utbilda, säger Anders Svärd. Vi visar 
vad vi gör och vi lägger upp kort filmer 
som beskriver vårt jobb och vad som 
händer på banan. 
 Inläggen får mycket positiv feedback 
och för att nämna ett exempel så place-
rade Pelle bollar i alla nedslagsmärken 
som inte reparerats. Bilden publice-   
rades på Facebook och hemsidan och 
reaktionerna var många och starka där 
spelarna verkligen uppmanade varan-
dra att laga märken efter sig. 

Karlstad GK i Sverigetopp?
Om vi till sist ska jämföra Karlstad GK 
med någon av Sveriges stora golf- 
klubbar, vad skiljer resursmässigt 
egentligen?

- Ja, först och främst så ligger de banor-
na i regel nära någon av våra stor-     
städer, säger Pelle Dahl. De har också 
helt andra ekonomiska resurser än vad 
vi har. Sen har de framförallt nyare    
banor, eller nyrenoverade banor.        
Maskinmässigt ligger vi lika, men det 
är som sagt grundförutsättningarna 
som skiljer sig markant. Även våra      
faciliteter med maskinhall och personal- 
utrymmen är i toppklass och vi blir 
kontaktade av klubbar som vill se hur 
vi har det på klubben.     

Drömmen för ledningsgruppen på    
banan vore att kunna renovera nio   
greener per år och ha en genomarbetad 
och bra dränering och bevattning. Då 
skulle vi på bara 3-4 år kunna utmana 
de stora banorna.  

Anders Svärd, Pelle Dahl och Johans Emilsson 
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CHRISTIAN OCH ABDULBANAN SHOPEN

Hallå där Ida i shopen!

Shopen står som vanligt till ert 
förfogande under säsongen, vi 
tog oss ett snack med den 

sprudlande glada Ida Persson om     
säsongens nyheter och trender.

– Här har vi en rolig nyhet, säger Ida 
och pekar på vad som ser ut som en 
blandning mellan golfvagn och robot-
gräsklippare – det är precis vad det är 
också.
– Det är en elektrisk golfvagn som     
följer efter dig, så slipper du dra den.

Vad har vi annars 
för nymodigheter?
–Vi kan gå bort hit, säger hon och pekar 
mot ett skåp bredvid kassan.
Golfklockor, en slags ersättare till laser-
kikaren, börjar bli en het pryl.
– Garmin har kommit med en kollek-
tion på klockor som visar, via satellit 
och GPS, vart man befinner sig på      
banan, vad man har framför sig och 
hur långt det är. Säg att du är ute på 
banan och har en bunker 150 meter 
fram, då visar klockan dels hur långt 
det är dit och vad du har till hålet.

Färgstarkt för damerna
Som vanligt i shopen är kläddelen    
välfylld.
– I år är det mycket mönster för damer, 
gärna i ganska starka färger som gäller. 
Trenden från i fjol håller i sig, en nyhet 
är att vi har börjat jobba med märket 
Cross på damsidan.

Och herrarna?
– Som vanligt: snygga, sportiga piké- 
tröjor. Mycket funktionsmaterial, men 
ett par i bomull.
Ida går fram till en J.Lindeberg-piké 
och pekar:
– Den här är i funktionsmaterial, men 
den känns som bomull.

Formgjutna specialsulor
För maximal komfort ute på banan har 
shopen en klockren nyhet.
– Vi har börjat samarbeta med Ortolab 
som gör iläggssulor. De ger väldigt bra 
support för hålfoten och ger ett rakare 
steg, vilket gör att du inte felbelastar 
när du går. Vi har två varianter, dels de 
som är färdiga. De kostar 499 kronor 
paret, sedan har vi så att vi kan göra 
custom made, alltså avgjutna utefter 
din fot. De kostar 1 295 kronor.

Lyft ditt spel med 
bättre klubbor
Som vanligt finns Robban redo att   
hjälpa till när du ska ha nya klubbor. 
Precis som med Ortolabsulorna går 
klubborna att få specialgjorda för just 
dig.
– Du får komma hit och testsvinga inne 
i testcentret, utefter det modifierar vi 
eller ger tips om klubbor som passar 
just dig.

Vem rekommenderar du detta för?
– Alla, du behöver verkligen inte vara 
elit för att dra nytta av det. Vissa        
kanske är lite stela och inte kommer 
ned så långt, då kan det vara bra med 
ett visst skaft, ett specifikt gradantal på 
lien eller loftningen. Vi gör alla typer av 
klubbor, allt ifrån putt till sista wedgen.

Kika in i shopen om du behöver hjälp 
med någonting eller bara behöver fler 
bollar eller peggar. 

Ny säsong innebär som alltid nya 
möjligheter. I år ska det ske. Det ska 
bli regelbunden träning och betydligt 
fler rundor än vanligt. Eller? 

Hur din säsongsplanering än ser ut, så 
kan du vara säker på att banan är för-
beredd och väntar på dig. Pitch har 
haft den årliga (vårliga) genomgången 
med banchefen Pelle Dahl och hans 
medarbetare om vad som hänt i vinter 
och vad som är på gång på banan.

- Det har hänt väldigt mycket på banan 
den här vintern, säger Pelle Dahl. Det 
stora är att vi gjort ett kullsystem på  
Blå 1. I från den sista fairwaybunkern 
och ända upp till greenen på vänster 
sida. Sen har vi tillsammans med    
kommunen huggit en hel del skog och 
ägnat oss åt skogsvård. Vi har också 
dränerat Gul 8, ett arbete som är på 
väg att färdigställas inom kort. 

Fler kullar
Det är inte bara dränering som gjorts 
på Gul 8. Även fairwaybunkern på    
höger sida har lagts igen, där det            
istället ska bli en kulle. 

Fortsätter vi på den gula slingan så ska 
dammen på Gul 3 åtgärdas snarast. 
Kanterna är för dåliga och är en säker-
hetsrisk för spelarna och naturligtvis 
även för banarbetarna med sina           
maskiner.  

- På Röd 3, Röd 4 och Blå 9 så är slipers-
kanterna vid tee nu borta, fortsätter 
Pelle. Även det en säkerhetsfråga som 
nu åtgärdats. 

Bra vinter
Annars har banarbetarna ägnat en hel 
del tid åt att lägga på och ta bort           
dukarna på greenerna. Allt utifrån hur 
vädret och temperaturerna ändrat sig 
under denna milda och speciella vin-
ter. Det blev sammanfattningsvis en 
bra vinter för banan och medarbetarna. 
Dels för att fler jobb än planerat har 
kunnat genomföras och för att ban- 
personalen kunnat ha bra koll på       
greenerna. 

- Vi kunde dressa greenerna redan i 
början av januari och ge dem lite 
”mat”, som Pelle Dahl uttrycker det. 

Nyheter på banan
Det är verkligen inte vanligt att vi gör  
i januari.  
 Dukarna lades på greenerna första 
gången runt 20 november. Tre veckor 
fick dukarna tas bort då det fanns      
tendenser till svampangrepp under. 
Dagens före julafton var det dags att 
lägga på dukarna igen då det var snö 
och kyla på gång, enligt väderleks-  
rapporterna. Sen den 6 januari togs   
dukarna bort sista gången. Så det är 
alltså en fingertoppskänsla som krävs 
med dukarna för att matcha vädrets 
svängningar.  

Var rädd om nya gräset
Nästa projekt är att så gräs på kullarna 
så fort temperaturen tillåter. Det är   
viktigt att bollar som hamnar i det     
nysådda får bli kvar där och att ingen 
spelare går in och trampar sönder det 
nysådda gräset. 

- Vi har även fällt en stor tall vid Blå 4 
och 5. Där har vi fräst bort rötterna så 
nu är det dags att lägga i torv och fixa 
till marken, avslutar Pelle Dahl.   

Det nya kullsystemet på Blå 1
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Tolfte mars var senaste gången Jenny 
Haglund teeade upp för ett utslag i  
tävlingssammanhang, och som världs-
läget ser ut verkar det dröja tills nästa 
gång.
– Vi får mail nästan dagligen om upp-
dateringar och ändringar. Men det är 
väldigt svårt att sia om hur det blir i 
och med att vi är så beroende av att 
kunna resa runt i Europa och världen, 
berättar Jenny.
 Just den dagen vi träffar Jenny är det 
årets, dittills, varmaste dag, termo-  
metern visar på 14 grader. Parkeringen 
framför klubbhuset är välfylld av glada 
golfare som vill bättra på svingen inför 
säsongen. Så även Jenny.
– Det blir som en andra off-season, kan 
man säga. För min del är det ganska 
skönt eftersom jag haft tre, fyra ganska 
intensiva år.

40 tidszoner på en månad
Jo tack, intensivt är nog bara förnam-
net. I fjol spelade Jenny på både den 
europeiska touren och LPGA, något 

Jenny laddar om i viruskaoset

som innebar ett späckat reseschema.
– Något som sticker ut är Marocko. Jag 
vann där 2018 och var tvungen att åka 
tillbaka och försvara titeln, säger Jenny.
Och fortsätter:
– Efter många om och men så valde jag 
att spela den. Jag var i Sverige då och 
reste härifrån till Hawaii, från där till 
Marocko, från Marocko till San Fran- 
sisco tillbaka till Sverige på tre och en 
halv vecka.
 En knapp månad som, om man vill, 
gick genom närmare 40 tidszoner.
– Det slet så klart väldigt mycket, det 
var inte bara tidsomställningen, man 
skulle ju prestera på tävlingarna också.
 Flängandet slet hårt.
– Det är tufft att inte ha den där fasta 
basen. Det är en väldigt speciell livsstil. 

Pauserna försvann
Året som ledde fram till debuten på 
LPGA-touren var under långa stunder 
ett enda långt segertåg.
– Det flöt på väldig bra i väldigt många 
tävlingar i rad. Jag var inte riktigt med 

Det var snabba ryck. I mars var säsongen i full gång 
och Jenny Haglund befann sig i Sydafrika, då kom ett 
besked som kom att kasta en skugga över säsongen: 

inställt tills vidare på grund av Corona.
– Det blir som en andra off-season, säger Karlstad GK:s fixstjärna.

JENNY HAGLUND SWEETSPOT / NYTT HANDICAPSYSTEM

Vissa av oss har upplevt problematiken 
med sex olika handicapsystem i golf-
världen. Nu, säsongen 2020, introduce-
ras en världshandicap (WHS). 
 Rent praktiskt för dig som spelare 
innebär ändringen att du får ett exakt 
handicap, exempelvis 21,7. De nya  
handicapen registrerades första mars 
2020 och består av ett snitt baserat på 
de bästa 8 av dina 20 senaste, registre-
rade, ronder. För att få fram din exakta 
handicap så registrerar du dina ronder 
på MinGolf.se, därefter räknas din  
handicap ut automatiskt genom att   
poängen från de åtta bästa ronderna 
summeras för att sedan divideras med 
åtta för att få fram ett snitt. 

Hitta din Sweetspot
Säsongen 2020 innebär ett nytt bok-
ningssytem på Karlstad GK. Som 
många andra klubbar i Sverige byter vi 
från Mingolf till Sweetspot. Den nya 
plattformen finns tillgänglig i både 
desktop- och appmiljö. 
 På Sweetspot har du och dina med- 
spelare möjlighet att välja starttid, hur 
många ni är i bollen, se banguider samt 

boka utslagstid på alla svenska banor.   
I och med att Sweetspot är kopplat till 
golf.se kan du använda samma tjänst 
oavsett om du spelar på hemmabanan 
eller utomsocknes under semestern.
 För oss som klubb innebär skiftet att 
administrationen runt bokningar under- 
lättas samt att vi enklare kan reglera 
greenfee beroende på dag, tid och väder.

Nytt handicapsystem: 
”Speglar vår aktuella 
spelstandard”

– I dag har vi ett system som i mångt 
och mycket baseras på vår allra bästa 
förmåga. Vi kan spela dåligt en hel      
säsong och sedan slå till med 44 poäng 
och en storsänkning. Med världshandi-
capen kommer vi få en mer rättvis  
handicap som mer speglar vår aktuella 
spelstandard, säger Birgitta Ljung,      
ledamot av Svenska Golfförbundets  
regelkommitté och medlem i världs-
kommittén som arbetat fram den nya 
modellen.
 Med det nya systemet följer även en 
del andra nyheter. En av dessa är ett 
”cap”, det vill säga en maxgräns för 
hur mycket du kan höja din handicap 
under 12 månader. Spärren 36 försvin-
ner, maxhandicap med WHS är 54. Alla 
ronder innehållandes 9 eller fler hål 
räknas. Mer information finns på    
klubbens hemsida.

Ladda ner Sweetspot här >>

Läs mer här >>

på vad som hände, men helt plötsligt så 
var jag topp 5, topp 10 i var och varan-
nan tävling. Jag var inne i en bubbla 
och spelade bara utan att tänka.
 Flytet fortsatte och det såg inte ut att 
finnas något stopp på framgången.
– När man vinner ett par tävlingar och 
allt flyter så får man inbjudningar till 
större tävlingar. Jag fick spela majors 
och allt vad det var, så hela schemat 
flyttades om.
 De lediga off-veckorna blev helt 
plötsligt intensiva majorveckor.
– Där jag hade planerat att vara ledig 
blev det istället spel vilket ledde till    
att jag blev helt slutkörd. Allt kom 
ikapp mig.

”Bättre än jag var innan”
Det landade i ett uppehåll under      
sommaren för att ladda batterier som 
blivit tömda någonstans mellan alla 
tävlingarna.
– Jag kämpade på hela året men var 
mentalt och fysiskt slut. Jag fick balan-
sera om och omstrukturera lite inför 
och under förra året.
 Inget ont som inte har något gott 
med sig, erfarenheterna från tidigare år 
har gått in i årets träning.
– Jag lägger väldigt mycket tid, över 40 
timmar i veckan, på golfen. Det är      
däremot inte 40 timmar spelträning 
utan då räknar jag in både fys- och, 
framförallt, mental träning, säger      
Jenny.
 Och som det ser ut nu verkar det bli 
en väldigt lång off-season.
– Jag gör allt för att komma tillbaka     
efter det här och vara bättre än jag var 
innan. Det är, som jag sa, på ett sätt lite 
välbehövligt med en rejäl paus ibland.

Jenny Haglund

1918

https://sweetspot.io
https://golf.se/handicap


Hur har det då sett ut här hos oss i 
Karlstad GK? Ja, Pitch har träffat av- 
gående kassören Peter Skytte för att 
höra hur den här perioden varit ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 
 Peter tillträdde som kassör på höst-
mötet 2009 och kan nu alltså blicka till-
baka på en drygt 10-årig period i klub-
bens styrelse där han alla år innehaft 
kassörsposten.  

- Hur såg det ut i golfvärlden 2009 när 
du tillträdde som kassör?

- Ja, då hade minskningen av antalet 
golfspelare startat och fått fart. De   
flesta golfklubbar finansierades med 
medlemslån och det är klart att det  
systemet funkade så länge det kom in 
en ny medlem när någon lämnade och 
ville ha tillbaka sitt lån.  Nu plötsligt 
var det inga medlemmar i kö som var 
beredda att ta upp ett lån. Så det är 
klart det blev panik hos många klub-
bar när mängder av medlemmar vill 
ha tillbaka sina medlemslån samtidigt. 

Spelrätter på många klubbar
Löftet till medlemmarna var att inom 
ett år efter att de lämnar klubben ska de 
få sina pengar tillbaka. Det som alltså 
hände då var att många klubbar införde 
spelrätter. Eller mer exakt – medlem-
marna i klubbarna tog beslut om att 
omvandla sina medlemslån till spel- 
rätter. I teorin skulle en spelrätt ha ett 
värde och innehavaren skulle kunna 
sälja den. Verkligheten var dock oftast 

En tillbakablick på 
Karlstad GK:s utveckling

De senaste 10 - 15 åren har golfsporten gått igenom ett riktigt 
stålbad. Sporten har tappat spelare, klubbarnas intäkter har 
dalat och många klubbar har som en följd av detta haft stora 
problem med ekonomin. Lösningarna för att komma ur krisen 
har varit många, och att omvandla medlemskap och medlems-
lån till spelrätter har varit en vanlig väg för många klubbar. 

att spelrätten var mer eller mindre   
värdelös, eller i alla fall hade ett värde 
som var långt under medlemslånets 
storlek. 

- När jag kom in i klubben gick snacket 
mellan många spelare att ”skynda dig 
att lämna klubben, det kommer bli 
spelrätter”, fortsätter Peter Skytte. Men 
jag såg något helt annat i balansräk-
ningen. Jag såg en ordentlig tillgångs-
massa där klubben äger 170 ha mark 
alldeles intill stan. Problemet var de 
nysatsningar som klubben gjort för     
ca 11 miljoner. För första gången i his-
torien kunde vi konstatera att de inte 
fanns egna pengar till de satsningarna, 
eftersom det av olika anledningar blev 
betydligt dyrare än budgeterat. Jag såg 
dock inte något problem i att låna 
pengar på banken med tanke på klub-
bens tillgångar.
 Vi tog också det strategiska beslutet 
att stå för vårt löfte till medlemmarna 
och fortsätta betala tillbaka medlems-
lånet till dem som ville och inte införa 
spelrätter.

Inga medlemslån
En förändring som kom i den vevan 
var att nya medlemmar inte behövde 
teckna ett medlemslån. Klubben bygg-
de då en ekonomi för att få ett likvidi-
tetsöverskott som krävdes för att kun-
na betala tillbaka medlemslån. En av 
åtgärderna var att börja leasa maskiner 
istället för att köpa. 

- Från 2010 har vi amorterat från 21 
miljoner ner till 9 miljoner. Det är alltså 
12 miljoner på ca 10 år, vilket jag anser 
är remarkabelt, säger kassör Skytte. 
Trots amorteringar har vi hela tiden  
utvecklat anläggningen steg för steg. 
Allt möjligt från dränering till en ny 
personal- och maskinbyggnad. Det ska 
vi vara stolta över.

Gick mot strömmen
Erfarenheten från de klubbar som      
införde spelrätter är att de tappade 
medlemmar. Det som hände på Karl-
stad GK under de här åren var en       
ökning i antalet medlemmar, tvärt 
emot utvecklingen i golf-Sverige i 
stort. Det visade sig alltså vara helt rätt 
väg att gå med att betala tillbaka     
medlemslån, att fortsätta vara en med-
lemsklubb och att satsa på anlägg- 
ningen för att vara en attraktiva för 
spelarna. 
 2014 blev Karlstad GK utsedd till 
Årets Golfklubb, där en del i utnäm-
ningen var att klubbens ekonomi var 
under väldigt god kontroll. 

Nu är nästa satsningar uppe till dis-
kussion och beslut. Det handlar då om 
att bygga en träningsanläggning på 
övervåningen av personal- och maskin- 
byggnad samt att exploatera tomter för 
villabebyggelse. Åtgärder som ytter-  
ligare stärker klubbens varumärke 
som en attraktiv klubb. 

- Allt har att göra med att vi äger vår 
egen mark, säger Peter Skytte. Det är 
en styrka i diskussionen med banken 
när vi vill låna till nysatsningar.           
Annars är det rätt vanligt att en golf-
klubb hyr marken.

En annan lyckad satsning var när klub-
ben valde att sälja shopen till Björn och 
Robban. Då fick å ena sidan våra        
tränare fokusera på det de är bäst på – 
att träna golfspelare, och shopen fick 
kunniga och drivna entreprenörer som 
är proffs på det de gör. 

Vad lär sig Karlstad GK 
inför framtiden?
- Ja, att vara noggranna och planera 
framtiden efter bästa förmåga, t ex 
med 12 månaders likviditetsprognoser. 
Sen är vår verksamhet mycket väder-
beroende, och det går naturligtvis    
aldrig att förutse eller planera. Nu har 
vi två tuffa säsonger rent vädermässigt 
bakom oss och att vi trots det kan leve-
rera ett positivt resultat känns riktigt 
bra. Fast det är klart, det ligger mycket 
jobb bakom. Det finns ingen direkt 
trygghet att dra runt en golfklubb       
eftersom påverkan utifrån är så stor. 
 Om vi genomför satsningen på   
småhustomter medför det en viss 
trygghet och stabilitet i ekonomin. Sen 
alla andra satsningar som planeras är 
positiva för klubben och ekonomin. Så 
för att sammanfatta så måste vi alltid 
ha framförhållning och vara en så     
attraktiv anläggning som möjligt så att 
spelarna vill vara här, avslutar Peter 
Skytte.  

Peter Skytte
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DDet är mycket nytt på Karl-
stad GK inför säsongen 2020. 
Då syftar vi i första hand inte 

på banan i sig, maskiner eller bygg-  
nader, utan vi tänker på ett flertal nya 
medarbetare i framträdande positio-
ner. Hur kan det bli så, och är det bra 
eller dåligt? Pitch har träffat head-
coach Fredrik Eliasson som jobbat 
länge på klubben och har klubb-         
historien i ryggmärgen.

- Fredrik, hur ser du på att det 
är så många nya på Karlstad 
GK inför den här säsongen?
- Jag ser det på två sätt. Dels att Karl-
stad GK är en attraktiv arbetsplats där 
vi haft medarbetare som utvecklats på 
ett så bra sätt att de headhuntats till  
andra klubbar och positioner. Det kan 
man vända till något positivt egent-    
ligen att klubben och medarbetarna 
utvecklas så bra att andra får upp   
ögonen för oss. Det var lika för mig när 
jag jobbade som assisterande tränare 
här på 90-talet. Det blev en språng- 
bräda för att få jobba utomlands på en 
golfakademi. Det visar verkligen       
vilken kompetens som många av    
medarbetarna besitter.

- Hur blir träningsverksam-
heten upplagd nu i år då?
- Ja, vi började det här året på ett helt 
nytt sätt, även om vi naturligtvis har 
grundpelarna kvar. För juniorverk-
samheten så har Felix Ekholm Lave-
bratt tagit över ansvaret efter Anna 
som junioransvarig. Han tillsammans 
med Gabriel Ekholm Lavebratt kom-

mer att ansvara för hela bredden, från 
Golfkul till steg 1 och 2. Sen kommer 
vår nye tränare Oscar Hertzberg att ha 
hand om en äldre juniorgrupp i steg 2, 
och bedriva träningen. Oscar kommer 
också ha juniorelitspelarna i steg 3 och 
4. Jag själv kommer att träna spelarna 
som nått till steg 5.

- Vad händer på sommarlovet då?
Ja, nu kan jag svara utifrån plane-  
ringen som gjordes innan Corona-     
utbrottet. Som planeringen ser ut så 
kommer Felix och Gabriel att ha             
sommarlovsläger under midsommar-
veckan. Det blir också sommarlovs- 
träning tisdagar, onsdagar och tors- 
dagar där sommarlovspersonal också 
är med och håller i träningen.

- Något annat nytt 
på juniorsidan?
Ja, en nyhet är att under vecka 22 så är 
en kompisvecka. Det innebär att alla 
som är med och spelar kan ta med en 
kompis som får prova på golf. Sen är 
det sommarläger vecka 25 som avslu-
tas på torsdag med Teen Tour Cup. 
 Det är sommarlovsträning vecka 26 
- 32. Den vanliga träningen kör vi 
vecka 19 - 23 samt vecka 34 - 39 innan 
säsongsavslutningen i september. En 
bra kombination av nyheter och be- 
prövade koncept. 

- Vad gör golfare som passerat 
junioråldern då och som vill 
förkovra sig i spelet?
Det enkla svaret är att kontakta mig   
eller Oscar. Vi kommer att ha hand om 
den ”vanliga” medlemsträningen. Oscar 
kommer även ansvara för nya golfare 
där det skett en klar uppdatering på 
hur man tar grönt kort. Golf- förbun-
det har lanserat en ny webbplattform 
där man gör teorin hemma och sen tar 
Oscar hand om det prak- tiska kring 
spelet, hela vägen fram till att uppspe-
let är gjort och det gröna kortet klart.  
 Sen kommer Solslingan att slopas, 
vilket innebär att den blir handicap-
grundad och spelarna kan sänka sig 
efter en bra runda. 

Flera nyförvärv på Karlstad GK
- Du själv då Fredrik, 
vad är dina uppgifter?
Ja, skillnaden för mig är inte så stor 
jämfört med tidigare år. Jag har ett 
övergripande ansvar för idrottsverk-
samheten i stort. Utöver det jag redan 
nämnt i den här genomgången så blir 
det privatträningar, medlemsträning-
ar, sponsorträningar, läger och en hel 
del projektgrupper som jag är med i 
som rör klubben i stort.   

- Några nyheter för träningen 
eller liknande?
- Våra studios ”rullar på” där man    
bokar träning mer privat. Man får stå 
med sin tränare i en lugn och trevlig 
miljö och få fokusera på sin utveckling. 
Vi jobbar utifrån att var och en ska få 
en lektion som visar exakt vad den 
spelaren behöver. Vi sätter ihop unika 
träningsprogram och hjälper till att 
sortera i den djungel av detaljer som 
finns att tänka på och ta hänsyn till.   
Processen till att bli en bättre golf-   
spelare ska vara rolig och kännas bra.
 
- Hur ofta ska en normal 
golfare ta lektioner i studion 
tycker du?
- Man måste först bestämma sig vad 
man vill med sin golf.  Det bästa är att 
börja med ett par timmeslektioner i tät 
följd för att kunna skapa en utveck-
lingsplan. Vi sätter också en realistisk 
plan i tid baserat på hur mycket tid var 
och en kan satsa träning och spel. Då 
får vi ett lugn i utvecklingen. Sen bör 
det vara uppföljning minst en gång i 
månaden för att få bekräftelse på hur 
träningen går och lite peppande ord på 
vägen.  

- Till sist övningsområdet, har 
det hänt något där?
- Ja, vi utvecklar anläggningen hela     
tiden. Det är nya mattor på rangen, 
nya skyltar och glädjande nog helt nya 
bollar. Nu är vi en Titleist range. Nu är 
skillnaden mycket liten mellan att   
spela på träningsbollar och riktiga 
proffsbollar. 

Det skulle bli den andra, fulla,             
säsongen på Europatouren för Filippa 
Möörk, men mitt under laddningen 
inför Aramco Saudi Ladies Interna-
tional i Saudiarabien kom beskedet: 
säsongen flyttas fram.
– Det är klart att det är tråkigt. Då   
visste vi bara att den tävlingen skulle 
skjutas upp, nu får vi uppdateringar 
hela tiden om nya som flyttas, säger 
Filippa till Pitch.

Inom den amerikanska idrotten an-
vänds ofta termen ”sophomore” för att 
beskriva år två i en ny liga eller täv-
lingsform – en säsong då man förhopp-
ningsvis blivit varm i kläderna och lärt 
sig hur det går till.
 Filippa Möörks sophomore year på 
LET är än så länge i limbo.
– Allt är väldigt oklart just nu, tävling-
ar flyttas fram hela tiden och ingen vet 
riktigt hur det kommer bli. Förhopp-
ningsvis är vi igång igen i slutet på 
juni, men hälsan går ju så klart före.

Stabilt spel
Redan 2018 debuterade Filippa på    
Europatouren och inför fjolårssä-  
songen var hon ett etablerat namn på 
LET-score boarden.
– Det är en ruskig skillnad på att spela 
i Sverige och på LET. Det finns en osä-
kerhet i det som inte är allt för trevlig.
 Det blev en bra debutsäsong utan 
några större missöden.
– Jag spelade stabilt hela säsongen och 
hade egentligen inga större dippar     
eller höga toppar. Höll en jämn nivå 
där jag kände att jag kunde utmana om 
jag hade en bra dag.

Oklar framtidsbild
Åter till sophomore-året, säsongen då 
Filippa förhoppningsvis skulle ta        
ytterligare steg och utmana i toppen. 
En tävling hanns med och redan då 
kändes det som hemma.

– Det var en jättestor skillnad att gå in i 
andra säsongen, Jag känner en större 
trygghet i år. Man känner alla runt   
tävlingen och tjejerna man spelar mot, 
vet hur banorna är hur allt ska gå till.

Hur kändes det att få beskedet 
om att det skjuts på framtiden?
– Det är klart att det är tråkigt. Då     
visste vi bara att den tävlingen skulle 
skjutas upp, nu får vi uppdateringar 
hela tiden om nya som flyttas. Det är 
riktigt tråkigt.
 Den eventuella återstarten är plane-
rad i slutet på juni, men det är ännu 
osäkert om det blir så.
– Man får hitta sätt att fördriva tiden 
på. Just hu har jag fullt fokus på golfen, 
det är väldigt mycket träning. Sedan 
vet jag inte om jag kommer behöva 
söka något extrajobb att ha vid sidan, 
vi får se när det kan dra igång.

Filippa Möörk: ”Känner 
större trygghet i år”

Filippa Möörk
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Förra året debuterade han som krögare 
i vår golfrestaurang, i år kör ”Abbe” 
service igen.
– Man längtar till säsongspremiären 
nu, så man får jobba ordentligt,       
skrattar den glade krögaren.

Han är som vanligt, glad och på jobbet.
– Man jobbar ganska länge, under      
säsong drar man igång vid sju på    
morgonen och åker hem vid åtta på 
kvällen. Men det är så roligt, man   
märker inte att man jobbar 13 timmar, 
60 dagar i rad.

Precis som alla andra går han nu mest 
och längtar efter att vårsolen ska       
värma så pass mycket att man kan   
börja spela.
– Vi har våra stammisar nu, men det är 
klart att det blir roligare när det är 
mycket folk i rörelse.

Abbe ser fram 
emot säsongen

Du själv då, du vill inte ut och spela?
– Haha, jag gick tre 18-hålsronder förra 
året, får se om jag hinner med några 
fler i år.

Vegetariskt på menyn
Nytt för i år är att man satsar på en    
vegetarisk meny, vid sidan av den      
ordinarie.
– Vi har alltid två rätter som dagens, en 
kött, eller ”vanlig”, och nu en vege-   
tarisk. Jag tror att det blir bra, många 
vill variera sin kost och då ska vi      
kunna erbjuda det som ett alternativ.

Abbe håller öppet, som vanligt, mån-
dag till fredag 11-14 under lågsäsong, 
varmt välkomna!

BOSTÄDER

Nja, än är det för tidigt att börja gräva, 
men projektet lever i högsta grad och 
just nu pågår detaljplaneprocessen hos 
kommunen. Ärendet har varit ute på 
samråd och inkomna synpunkter       
bearbetas. Nästa steg är granskning av 
detaljplanen innan den så småningom 
kan vinna laga kraft och byggandet 
kan sätta igång. 

Du som besökt Karlstad GK den här 
våren har sett jordmassorna och den 
nya vägen till vänster när du kommer 
ner för backen mot klubben. Varken 
jordmassorna eller vägen har egent-   
ligen med planerna på bebyggelse att 
göra. Det handlar om att Karlstad GK 
har tagit emot jordmassor för att kunna 

Bostäder vid banan?
I Pitch har vi tidigare presenterat planerna på att bygga bostäder 
vid banan. Det handlar om 18 friliggande villor i västersluttning 
intill golfbanan. Hur går det med projektet, är det dags att sätta 
spaden i jorden?

utveckla marken bredvid rangen.      
Nivån på den gamla åkern ska höjas 
för att anpassas mot skogen och våra 
träningsområden. Vägen anlades för 
att kunna ta emot alla massor på ett bra 
sätt. 
Samtidigt som detta sker så har av-
verkningen av skog påbörjats där bo-
städerna är tänkt att byggas, vilket 
kommer att märkas framöver.

Så i skrivande stund finns inte så 
mycket nytt att berätta om den plane-
rade bebyggelsen vid banan. Men det 
är klart – många väntar ivrigt på att allt 
ska bli klart. Både klubben och alla 
som är intresserade av att bli granne 
med Karlstad GK. 

Abbes 
golfkrog

Kansli/Golfstore

Planerade 
bostäder
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