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Så här i golfsäsongens slutskede är det dags att båda blicka tillbaka på året 
som gått och försöka titta in i framtiden för att se vad den nya säsongen kan 
bära på. Pitch har ställt några frågor till klubbens ordförande Lena Jonsson 
för att höra hur hon ser på det hela.

Hur vill du sammanfatta säsongen som gått?
Jag tycker det har varit en bra säsong totalt sett. Vi kom igång sent, men det 
är som det är med tanke på hur vår bana är och vårt geografiska läge. Vi har 
en bra klubb med härlig energi som hela tiden vill framåt på alla fronter. 

Blev säsongen som du tänkte dig i våras?
Nej, det kan jag inte säga med tanke på hur det ser ut i omvärlden. Det som 
händer är utanför vår kontroll och innan vi vet vart allt tar vägen avvaktar     
vi med nya satsningar och projekt. Vad händer med räntorna, drivmedels-  
priserna, elpriset med mera? Det är helt omöjligt att göra en omvärldsanalys 
just nu. 

Är det någon separat händelse      
under säsongen som gjort dig extra glad?
Ja, våra spelares framgångar är det som gjort mig mest glad under säsongen. 
Det är riktigt imponerande att se deras prestationer. 
Vi har en restaurang och shop som fungerar mycket bra, vilket naturligtvis är 
viktigt för våra medlemmar. Vi har också landat och fått kontroll på många av 
våra satsningar och vi har tagit tag i underhållet av fastigheter och banan på 
ett bra sätt. 
Sen har klubben också en mycket bra styrelse och klubbchef. Det gör mig  
extra glad.

Vad ser du framför dig när du blickar in i nästa    
säsong, hur kommer klubben fortsätta utvecklas?
Vi fortsätter följa vår masterplan för klubbens utveckling, i den utsträckning 
vi mäktar med. Det viktigaste är att ha full kontroll på ekonomin. Det är     
viktigt i det här läget att göra skillnad på vad vi vill göra och vad vi måste 
göra. En del satsningar får vi skjuta på framtiden, medan andra satsningar på 
underhåll och förbättringar kommer vi att genomföra.

Till sist den vanliga frågan - vad     
önskar du dig mest av allt just nu?
I det lilla och nära perspektivet önskar jag mig en vinter som är riktigt snäll 
mot banan så att vi får en bra start på nästa säsong.
I det stora perspektivet önskar jag mig, precis som alla andra gör, att omvärl-
den lugnar ner sig och att vi kan komma tillbaka till en mer normal vardag. 

FRAMSIDESBILD
Eric Åhlberg

Lenas  ledare



Vi summerar 
och blickar framåt

I skrivande stund är vi i början av 
november och jag konstaterar att 
året har varit händelserikt, intensivt 
och på många sätt väldigt roligt.     
Så nedan följer mina reflektioner 
från året och mina tankar om        
kommande.

Om jag börjar från årets början så av-
slutade vi inför året samarbetet med 
Sweetspot och ersatte det med GIT 
Online. Stora anledningen var att vi 
inte fick ut det vi ville av Sweetspot i 
kombination med att det var en extra 
kostnad. Ersättare GIT Online har 
också haft sina adminstrativa barn-
sjukdomar men överlag fungerat bra 
och helheten gör att det var ett rätt 
beslut. Till årets början slöt vi avtal 
med FINQR som också är samarbets-
partner med Svenska Golfförbundet. 
Ett betalningsalternativ som är för er 
medlemmar som vill göra hel- eller 
delbetalning på årsavgiften. Till kom-
mande år har vi dialog med FINQR 
om att familj ska kunna betala via    
familjefaktura och slippa extra kost-
nader, men här ber jag att få åter- 
komma med mer informaton, vilket 
kommer ske innan fakturor går ut i 
januari. Till detta finns även alterna- 
tivet med MoreGolf Mastercard, där 
medlem själv ansöker om ett kredit-

kort och vidare kan delbetala sin års-
avgift. Här kan man alltid diskutera 
om aktuella räntor och villkor men i 
nuläget är dessa de bästa alternativen 
som kan erbjudas.

Banans kvalité
Nu till banans kvalité under säsongen. 
Återigen får vi en vår där vi brottas 
med vädergudarna, där dygnstempe-
raturerna skiftade rejält, vilket med-
förde att tillväxten på gräset kom 
igång först långt in i maj månad. Men 
detta till trots så kämpade bangänget 
under hela våren och tillsammans 
tog vi kloka beslut. När väl somma-
ren var här har vi haft en mycket fin 
bana och som alltid håller den en  
fantastiskt hög kvalité under perio-
den juli till oktober. Jag är också       
väldigt nöjd med Joha och bangänget 
där de jobbat löpande med förbätt-
ringar som inte alltid syns och/eller 
uppmärksammas. Det samma gäller 
Ulrik som gör ett fantastiskt  arbete i 
och runt våra byggnader.

Vår idrottsverksamhet har under året 
givit många härliga framgångar och 
våra Elit-, Para-, och Juniorspelare    
visar verkligen att de håller hög nivå 
i sina respektive tävlingar och tourer, 
där våra proffsiga och engagerade 
tränare Fredrik och Oscar driver      
individ och team på ett föredömligt 
sätt. Även Felix och Gabbe gör åter-
igen ett kanonjobb med våra barn- 
och ungdomsgrupper, detta tillsam-
mans med flera unga ledare. 
Glädjande är också att vi bedriver en 
härlig nivå på seriespelet för seniorer. 
Allt detta väcker stolthet i mitt          
föreningshjärta!

MATHIAS SIDA

TEXT: MATHIAS ÅHLBERG, VD/KLUBBCHEF
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Medlemsnivån ligger i år på cirka 
2 150 aktiva medlemmar. Statistiken 
förkunnar att vi har ett något lägre 
antal spelade medlemsrundor, vilket 
också är min upplevelse sett över 
hela säsongen och detta gör att till-
gängligheten upplevs bättre på våra 
27+9 hål. Summerar jag tävlings-   
kalendern så tycker jag att Linda och 
Filip har gjort ett jättebra arbete, där 
vi erbjudit ett roligt och brett utbud 
och det har varit en bra spridning 
från start till mål.
 
Organisatoriskt så är jag väldigt nöjd 
med årets utfall, med ingående för-
ändringar. Där Joha klev in i rollen 
som Anläggningschef i januari och 
Filip rekryterades och började i rollen 
som Kanslichef i april. Allt detta har 
slagit väl ut och tillsammans är vi ett 
starkt team med stort engagemang 
och härlig framåtanda. I min roll är 
det viktigt att alla känner sig sedda 
och att vi visar respekt för  varandra. 
Våra ledord är; Engagemang • Kva-
litet • Glädje och drivkraften är att 
skapa just detta i vår vardag.

I och med att Linda har avslutat sin 
anställning här i slutet av året så 

kommer vi att syna organisationen 
under vintern och därefter agera och 
rekrytera en ny person till säsongs-
upptakten.

Gällande årets ekonomi så tycker jag 
att vi har haft en god kontroll, detta 
trots att läget i Europa förändrades 
radikalt under våren och följden blev 
att vi fick ökade driftskostnader.     
Elkostnaden kunde ha varit betydigt 
högre, men vi förhandlade till oss ett 
elavtal i slutet av 2021 som innehöll 
ett lågt maxtak för hela 2022.

Vi blickar framåt…
Som jag tidigare har förmedlat via 
mina klubbchefsbrev så går vi mot 
ett utmanande år. Där vi kommer att 
få högre driftskostnader. Nedan     
följer några exempel, i jämförelse 
med prognos 2022.
 
El (Klubb och AB) +48 %
Drivmedel (AB) +11 %
Leasing (AB) +6 %
Gödsel (AB) +23 %
Räntor (Klubb) +34 %  
(Obs: inkluderar nytt lån på 1,6 mkr, 
för el och solcellslösning).

Så kommande år blir det att lägga 
mycket tid på att analysera utfall och 
ha kontinuerlig uppföljning kring 
våra intäkter och utgifter. Men vi i 
Karlstad Golfklubb har en kompe-
tent organisation och kommer att 
agera efter behov. Banan är vårt     
primära fokusområde och här kom-
mer vi inte att bromsa in eller minska 
på varken personal eller drift.
 
Större projekt under 2023
Vi vill skapa bättre förutsättningar 
med stor miljöhänsyn och då gäller 
det att hitta klimatsmarta energi-  
lösningar. Däribland driver vi vidare 
i vårt elprojekt och förhoppningen  
är att vi ska kunna finansiera och   
förverkliga en solcellslösning på    
anläggningen redan till våren/som-
maren 2023. Solceller blir en viktig 
pusselbit för vår anläggning och  
med denna förändring kommer vi 
även kunna skapa förutsättningar för 
elbilsladdning på utvalda parke-
ringsplatser.

Vi behöver byta ut vår avlopps-      
anläggning, men här kommer vi  
fortsatt att driva projektet under året 
och ta fram mer information och   
fakta inför 2024/2025.

Av förklarliga skäl så avvaktar vi 
med Masterplan. Dock kommer vi 
under året att arbeta vidare med   
projektet och även informera er  
medlemmar om och när vi kan         
berätta mer.

Även husprojektet ligger på is i       
avvaktan på att marknaden ska       
stabiliseras och mer information 
kommer förmedlas till er medlem-
mar under 2023.

Avslutningsvis vill jag passa på att 
tacka min personal, styrelse, kom-
mittéer och ideella för säsongen. 
Stort tack och jag ser redan fram 
emot kommande säsong!

MATHIAS SIDA
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Golf REA   REA

Fredag 25/11, kl 09-18 
Lördag 26/11, kl 10-14
Plats: Lecab bil, Våxnäs
Tel 054 - 86 62 70 eller 070-316 66 06
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Kallelse till Höstmöte 2022
tisdag 22 november kl 17.30

Plats ej bestämd!

Förslag till föredragningslista för Karlstad Golfklubbs höstmöte
Välkommen och öppnande av mötet
 1.  Fastställande av röstlängd för mötet.
 2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3.  Fastställande av föredragningslista.
 4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6.  Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån verksamhetsplan samt budget för
   kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 7.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8.  Ägardirektiv till Extra bolagsstämma i AB
 9.  Övriga frågor.
   a) Fastställande/beslut om höstmöte

Medlem måste föranmäla sig senast måndag 14/11. 
Anmälan sker via info@karlstadgk.se

Beroende på antal anmälda så väljer vi lokal. Vid mindre antal kommer vi kunna 
ha det på klubben och vid större antal kommer vi genomföra mötet i en större 
lokal hos extern part. Plats meddelas tisdag 15/11. 

17:30 Mathias Åhlberg informerar om innevarande och kommande år.
17:50 Håkan Broström informerar om nuläget kring villaprojektet.
18:00 Höstmöte.

HÖSTMÖTE
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HÖSTMÖTE

Verksamhetsplan 2023 för Karlstad Golfklubb
Planen beskriver Karlstads GK:s 
verksamhet och har till syfte att ut-
veckla och förbättra klubben i takt 
med omvärlden. Vi skall erbjuda 
medlemmar, gäster, anställd perso-
nal samt övriga intressenter en mo-
dern golfanläggning och utmärkt 
arbetsplats. Planen skall också vara 
en guide för våra medlemmar och 
övriga intressenter.

Karlstad Golfklubb
• Skall bedriva och ständigt förbättra sin  
 verksamhet så att medlemmarnas   
 intresse för Motion, Rekreation, Trivsel  
 och Spänning tillgodoses i en god miljö.
• Är idag en idrottsförening som   
 bedriver motions-, tävlings- samt   
 ungdomsidrott
• Är medlem i Riksidrottsförbundet   
 genom Svenska Golfförbundet. 
• Ska sträva för att utveckla gemenskap   
 och social samvaro.

Motionsidrott 
• Innebär idrottslig verksamhet som i   
 första hand syftar till att bereda   
 människor fysisk aktiv rekreation där   
 tävlingsmoment är av underordnad   
 betydelse.
• Som utgör klubbens  huvudverksamhet.
• Är att sköta spelverksamheten på ett   
 sådant sätt att motionsspelarens   
 intresse tillvaratas.
• Är genom god organisation aktivera   
 klubbens medlemmar.
•  Är att arbeta för att främja golfen som  
 en familjesport.
• Utbildar nya golfare och jobbar aktivt   
 med olika insatser för denna grupp.
•	Välmeriterade	golfinstruktörer.
• Bra träningsmöjligheter vid driving-  
 range, övningsområde för egna bollar   
 och övningsgreener.
• Välsorterad och konkurrenskraftig   
 golfshop samt möjlighet till reparation  
 av golfutrustning.
• Restaurang med god kvalitet och 
 rimliga priser.
• Hålla en öppen attityd till gästspelare   
 och verka för ett utbyte med andra   
 golfklubbar.
• Ett attraktivt tävlingsprogram för   
 alla kategorier.

Tävlingsidrott
• Tävlingsidrott innebär tävlingsverk-  
 samhet där prestationsmoment sätts   
 i förgrunden. 
•	Klubben	skall	arbeta	för	att	det	finns		 	
 ett attraktivt tävlingsprogram för   
 alla kategorier. 
• Inom ramen för tävlingsidrott skall   
 Karlstad GK arbeta för att utveckla   
 en elit med målsättning att spelarna   
 skall kunna representera klubben i   
 nationella seriespel. 
• Med elit menas spelare inom alla   
	 kategorier	som	kvalificerar	sig	till		 	
 dessa representationslag och som är   
 intresserade att uppnå idrottsliga   
 framgångar i elittävlingar.
• Stödja och utveckla enskilda spelare   
 som har målsättningen att represen-  
 tera klubben.
• Sträva efter att ha ett serielag i högsta  
 serien för damer och herrar.

Ungdomsidrott
• Verksamheten syftar till att aktivera   
 barn och ungdomar, samt att utbilda   
 dessa i spelets idé och ett gott   
 kamratskap. 
• Ska bedriva ungdomsverksamheten   
 för barn och ungdomar t o m 21 år. 
• Ungdomsidrott innebär även   
 rekryteringsverksamhet till   
 representationslagen.
• Genom rekrytering och utbildning   
 verka för att instruktörer och ledare   
	 finns	för	att	ta	hand	om	och	fostra	den		
 nya generationen. Särskilt skall   
 beaktas möjlighet att engagera spelare   
 inom elitsatsningen.
• Genom rabattering av medlemsavgifter  
 möjliggöra golfspel för ungdomar.
• Genom god organisation verka för att   
 samtliga juniorer skall ges möjlighet   
 till aktiviteter.
• Genom särskilda insatser verka för att  
	 öka	andelen	golfande	flickor.

Ekonomi
• Medlems-/spelavgifter, greenfee-  
 intäkter, sponsringsintäkter samt   
 övriga intäkter ska täcka kostnader för  
 anläggningens drift och underhåll.
• Medlemslån betalas ut enligt stadgar.

Medlemskap
• Maxtak för antalet aktiva medlemmar  
 beslutas inför varje nytt verksamhetsår.
• Strävan är att andelen juniorer uppgår  
 till ca 20 % av de aktiva.

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

Fastighet
• Byggnader med omgivningar skall   
 vara funktionella och välskötta.
• Anläggningsplan avseende byggnader  
 och omgivningar ska tas fram.

Personal
• Antal anställda ska spegla verksam-  
 hetens behov.
• Personalen ska erbjudas en säker och   
 trivsam arbetsmiljö.
• Genom utbildning befästa och utveckla  
 kompetensen hos personalen.

Medlemsvård
• Sträva efter att stärka klubbgemen-  
 skapen i en trivsam miljö.
• Aktivt arbeta för att ge goda kunskaper  
 i golfteknik, golfvett och regler.
• Uppmuntra till ideellt arbete i klubben.
• Genom utbildning utveckla   
 kompetensen hos ideella ledare.

Information
• Kontinuerligt förbättra medlems-  
 informationen. 
• Fortsatt satsning på god   
 kommunikation med massmedia.

Marknad
• Genom samordnad verksamhet bidra   
 till att klubbens kontakter med olika   
 sponsorer och samarbetspartners hela   
 tiden vårdas och utvecklas.
• Att all reklamskyltning och annan   
 skyltning kring klubbhusområdet och   
 golfbana är av hög klass och i rätt   
 omfattning, samt att reklamprodukter  
	 håller	rätt	profil	och	en	enhetlig	stil.
• Att ständigt vara öppen för möjlig-  
 heterna till reklamintäkter för klubben  
 utan att ge avkall på aktuella   
 kvalitetskrav.

Miljö
• Att aktivt arbeta med miljöfrågor för   
 personal och anläggning.
• Kontinuerlig uppföljning av   
 framtagen miljöplan.
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 Karlstad Golfklubb Karlstad Golfklubb AB
 Budget Prognos Budget Prognos
 2023 2022 2023 2022
Rörelsens intäkter    
 
Medlems- och spelavgifter  1 100 000   1 100 000  10 000 000 9 237 000
Greenfee 0 0 1 870 000 1 880 000
Partnerintäkter, företagsgolf  350 000   357 000  1 565 000 1 557 000
Driving range, lektioner, utbildning 0 0 1 916 000 1 771 000
Intäkter banan 95 000 0 160 000 134 000
Bidrag för arbetskraft  0 0 900 000 905 000
Tävlingar 80 000 83 000 450 000 412 000
Kommunala och statliga bidrag 80 000 49 000 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 715 000 1 643 000 1 773 000 1 609 000
Summa intäkter 3 420 000 3 232 000 18 634 000 17 505 000
    
Medlems- och sponsorkostnader    
Sponsor- och reklamkostnader -10 000 0 -150 000 -202 50
Tävlingskostnader -110 000 -251 000 -220 000 -251 000
Klubbtidning, trycksaker 0 0 -85 000 -85 000
Övriga kostnader -1 098 000 -828 000 -240 000 -272 000
Summa medlems- och sponsorkostnader -1 218 000 -1 079 000 -695 000 -810 500
    
Driftskostnader    
Fastigheter -195 000 -171 000 -2 570 000 -1 945 000
Bana -100 000 -200 000 -3 745 000 -3 209 000
Personalkostnader 0 0 -10 440 000 -10 191 000
Administration -133 000 -204 000 -973 000 -1 026 000
Avgifter SGF, VGDF, SLA -500 000 -496 000 -10 000 -20 000
Summa driftskostnader -928 000 -1 071 000 -17 738 000 -16 391 000
    
Rörelsens kostnader -2 146 000 -2 150 000 -18 433 000 -17 201 500
    
Resultat före avskrivningar och räntor 1 274 000 1 082 000 201 000 303 500
    
Avskrivningar  -538 000 -475 000 -191 000 -201 000
Räntor -730 000 -571 000 0 -50 000 
    
Årets resultat 6 000 36 000 10 000 52 500

Budgeterad resultaträkning 2023 koncern
Detta är en sammanställning. 

HÖSTMÖTE
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HÖSTMÖTE

Årsavgifter, 2023
Medlemsnivå Spelavgift/Medlemskategorier 

 Guld  Silver Brons Solslingan
Senior utan obligation 7 650 6 050 5 550 3 650
Senior med obligation 6 650 5 100 4 550 2 650
Senior efterskänkt obligation 6 650 5 100 4 550 2 650
Heltidsstuderande 4 300   
Medlem mellan 22-27 år 4 300   
Junior 15-21 år 1 500   
Junior 8-14 år 800   
Golfkul 800   
Senior 80+ utan obligation 2 900   
Senior 80+ med obligation 1 900   
Senior 80+ efterskänkt obligation Enbart 
 medlems- 
 avgift     
Övriga årsavgifter    
Medlemsavgift 500   
Städavgift 300   
Bagplats Liten 250   
Bagplats Stor 500   

Medlemskategorier 2023

Guld

Spel obegränsat. 
Gäst till Guldmedlem får 20 % rabatt på aktuell greenfee.
Guldmedlem spelar fritt på Solslingan alla dagar. 
Övriga förmåner, se hemsida.
 
Silver

Vardagsmedlem. Spel på banan vardagar före klockan 15.
Vid spel på 9- eller 18-hålslingan efter klockan 15 på 
vardagar eller under helger gäller aktuell greenfee med 
15 % rabatt.  
Silvermedlem spelar fritt på Solslingan alla dagar. 
Övriga förmåner, se hemsida.

Brons

9-hålsmedlem. Spel på dagens 9-hålsslinga. 
Önskas spel på 18-hålsslinga har Bronsmedlem 15 % 
rabatt på aktuell greenfee.
Bronsmedlem spelar fritt på Solslingan alla dagar. 
Övriga förmåner, se hemsida.

Solslingan

Fritt spel på Solslingan. 
Vid spel på 9- eller 18-hålsslinga har Solslinganmedlem 
15 % rabatt på aktuell greenfee.

Heltidsstuderande/Junior/Medlem 22-27 år/80+
Samma spelrätt och förmåner som Guldmedlem.

Medlemsavgift utan spelrätt
Kallades tidigare för ”Passiv medlem”, innehavare av 
medlemskap i Karlstad GK.

Prisjusteringar: 
Guld +8 %
Silver +8 %
Brons +8 %
Heltidsstuderande/22-27 år +8 %
80 + +8%
Golfkul +100 kr
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Motioner
Motion 1 
Bakgrund: Karlstad GK har under året hjälpt matchspelslagen i Mellansvenska Veteranserien genom att stötta oss 
vid matcherna för H65, H75 och H80. Det har varit ett värdefullt bidrag som vi tackar för. H65-laget blev fyra i en 
serie med nio klubbar, där Fullerö GK stod i en klass för sig men fyra lag hade alla åtta poäng. H75 blev tvåa i sin 
serie och H80 vann sin. H80 gick till slutspel och slutade där trea bland tre lag. 

Vi planerar att anmäla tre lag till nästa år också. Kostnader för deltagande är: anmälningsavgift, fika med smörgås, 
lunch och resor. Klubbarna bjuder på greenfee. 

Skulle våra lag ta ut alla kostnader av spelarna, så blir det i storleksordningen 500 kr/bortamatch alternativt 250 kr/
match. Det är saftigt för att representera klubben. 

Förslag: 
Karlstad GK stöttar matchspelslagen H65, H75 och H80 för säsongen 2023 med 18 000 kr, vilket täcker anmälnings-
avgifter samt lunch och fika med smörgås, när gästande lag kommer till oss. 

/ Lennart Solberg 

Styrelsens kommentar:
Styrelsen är inte emot förslaget men det innebär en extra kostnad som inte finns med i budget. Förslagsvis sker  
omröstning där Höstmötesdeltagare röstar om man tycker att det är skäligt.

 

Motion 2
Bakgrund: Jag har spelat från Orange tee på ett flertal banor runt om i Värmland och jag måste säga att Orange tee 
på Karlstad Golfklubb är den som är sämst. Tee består i några fall av en dålig och undermålig platta och ibland i en 
sned backe. Ska Karlstad Golfklubb klassas som en mästarbana och den som är bäst skött i Värmland måste det bli 
en uppryckning angående orange tee. 

Även vi damer betalar för medlemskapet och ska då kunna spela på samma villkor som herrarna. 

Förslag: 
Gör om och gör rätt angående Orange tee så att det även blir hög kvalitet för oss damer som har möjlighet att  
välja orange tee. Detta innebär också att Karlstad GK visar att man bryr sig om alla medlemmar samt uppfyller  
benämningen ”en golfanläggning i mästarklass” 

/ Lena Lidén 

Styrelsens kommentar:
Efter samtal och diskussion med klubbchef och anläggningschef så är förslaget att ny utvärdering sker under  
hösten/vintern 2022 gällande aktuella tees. I nuläget måste vi se till det ekonomiska läget och värdera, men  
målet ska vara att vissa utvalda tees bör förbättras till säsongen 2023. 

HÖSTMÖTE
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KOMMITTÉER

Tävling
Tävlingssäsongen i år 
inleddes i mars med 
regelutbildning för 
tävlingskommittén.

Vi försöker alltid vara uppdaterade 
inför en ny tävlingssäsong. Klubben 
har även i år arrangerat tävlingar för 
allt från juniorer till seniorer, för 
medlemmar och för greenfeegäster. 
Under Femdagarsgolfen i början av 
juli deltog både värmlänningar och 
spelare från klubbar utanför 
Värmland. Det var fina dagar och 
väldigt roligt att få ta emot beröm för 
vår fina bana, både för banans skick 
och för dess design.

Karlstad Golfklubbs Golfvecka 
spelades även i år under fyra dagar, 
tisdag till fredag. Golfveckan lockar 
alltid många spelare. Glada och 
trevliga dagar med mycket bra spel. 
Torsdagens Pro’s Prize genomfördes 
som alltid med lite extra tuffa 
utmaningar.

KM för åldersgrupperna 70 och 80 
spelades i år för första gången en 
onsdag, i samband med seniorgolfen. 
Ett uppskattat initiativ om man får 
tolka det utifrån antalet deltagare.
KM open och övriga åldersklasser 
spelades i mitten av augusti. Här 
hade vi gärna sett att fler spelare var 
med, vi hoppas att ni kommer med 
nästa år.

För andra året anordnade klubben en 
Long driving competition på fredag 
eftermiddag innan KM-dagen. 
Några fler deltagare var med i år och 
vi hoppas och tror att fler och fler 
kommer att vilja vara med och testa 
sin förmåga framgent.

Vi i tävlingskommittén tackar för i år, 
det är alltid lika kul att träffa alla er 
spelare under säsongen. Vi tackar 
också alla er som hjälpt till som 
forecaddies med mera under året. 

Tillsammans hjälps vi åt att genom-
föra en trevlig tävlingssäsong.

Dam
Karlstads golfdamer 
har verkligen fått 
bekänna färg i 
sommar och visa att 
vi inte går bort i 

tvätten. Nära nog alla tävlingar före 
sommaruppehållet – och ytterligare 
några efter erbjöd spel i regn. Från 
duggregn till rena skyfallen. Bara en 
tävling fick avblåsas, och då på 
grund av ihållande åska. Detta till 
trots har många damer i spridda 
åldrar spelat och trivts tillsammans i 
olika spelformer. Vi har också haft tre 
trivselkvällar ihop. Säsongsupp-
takten samlade över 100 damer, och 
prisutdelningarna före semestern 
och i slutet på säsongen har båda 
samlat nära 50 glada. 

Damkommittén vill rikta ett stort 
tack till alla fina sponsorer, och till 
Anna i shopen för grymt samarbete. 
Självklart är vi också glada för alla 
härliga tjejer, kvinnor och damer som 
anmäler sig till de tävlingar vi 
arrangerar. Vi märker verkligen att 
det gör skillnad för gemenskapen 
och trevnaden att få lära känna 
varandra genom trevligt spel 
tillsammans. Sist men inte minst 
tackar vi Ximena Deramond 
Kronstrand för hennes grymma 
insats i damkommittén i två års tid! 
Ordförande nästa säsong blir Karin 
Forsberg. 
 

Herr
Solen sken från en 
blå hösthimmel när 
18 spelsugna herrar 
samlades 18 september 

för den avslutande finalen på 
säsongens herrgolf. Poäng hade 
samlats under de 14 torsdags-
omgångar som spelats sedan starten 
den 19 maj och nu skulle det avgöras. 
Ingvar Edholm hade ledning inför 
denna sista omgång men Ulf 
Carlstedt och Henrik Knape 
skuggade strax därefter. När ledar-
bollen kom in stod det klart att Ulf 
Carlstedt drog det längsta strået och 
bär nu titeln som vinnare av 
Herrgolfen 2022 – Grattis. 

Under året har vi i snitt varit 17 
spelare varje torsdag och förutom 
den prissumma som delas ut till 
vinnaren i varje deltävling kunde vi i 
slutet av säsongen också dela ut ett 
presentkort hos Good Guys, ett 
uppskattat tillägg i vinstpotten.

Grundidén med Herrgolfen är att i 
tävlingsform få möjlighet att spela 
tillsammans och lära känna andra 
golfare. Spelordning lottas och första 
boll går ut 16.30 på torsdagen. För 
nästa säsong har vi tankar om att 
också ha starttider under torsdag 
förmiddag, låt se hur vi kan få till 
det. Vi kan gärna utveckla Herrgolfen 
med alternativa spelformer, fram till 
nu har vi spelat slaggolf men vi är 
öppna för andra alternativ. Ingvar 
Edholm och Peter Rydahl fortsätter 
som kommittemedlemmar men vi 
ser gärna att fler ansluter, ju fler vi 
blir desto mer kan vi hitta på.  

Kommittéernas 
summering av säsongen

Fortsättning nästa sida
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KOMMITTÉER

Gå gärna in på vår facebooksida (du 
hittar den genom Karlstad GK 
hemsida) och hör av dig om du vill 
dra ditt strå till att utveckla 
Herrgolfen. Vi kommer att kalla till 
ett kommittémöte under våren för 
att dra upp riktlinjerna för Herrgolf 
2023.

Senior-
kommittén 
I år kunde vi starta 
Onsdagsgubben/
Onsdagsgumman 

(OG/OG) 18 maj med en nio-
hålstävling. Lite senare än vanligt då 
banan tagit stryk under vintern och 
den kalla våren. I augusti inledde vi 
höstomgångarna med ytterligare en 
niohålstävling. I övrigt spelades elva 
artonhåls tävlingar. Vi spelade som 
vanligt två niohålstävlingar scramble, 
en på blå slinga och en på röd slinga 
med kanonstart som avslutning på 
säsongen. Dagen avslutades med 
lunch och prisutdelningar.

Herrklassen var i år riktigt jämn. 
Göran Ivansson avgick med segern, 
”som brukligt är”, på 71 poäng. Tätt 
följd av Tomas Misch 70 p och Karl 
Larsson 69 p. Vi tror att golfgubben 
har bott in sig väl hos Göran 
(golfgubben = vandringspriset). 
Kampen om segern bland damerna 
var jämn in i det sista, men Christina 
Broqvist slutade på 111 p och 
Margareta Patriksson 107 p. Ulla-
Britt Larsson var trea med 93 p.

Vi har haft två nyheter under året: 
närmast hål i samarbete med 
Värmlands Prostatacancerförening 

vid tre tillfällen och KM som en del 
av ordinarie OG/OG. 

Prostatacancerföreningen är mycket 
nöjda, då i stort sett alla deltagare 
ställt upp och betalat 20 kr/skalle. 
Det har varit en tävling för damer 
och en för herrar varje gång. Då har 
herrarna spelat från röd tee och 
damerna från orange. Vi kunde då     
t o m använda blå 2 för ändamålet, 
positivt. Golfstore har sponsrat med 
två bollpaket/tävling. Tack alla 
bidragsgivare och Golfstore.

Klubbledningen kom med en 
förfrågan om vi kunde ha KM för 
H70, H80 D70 och D80 på en vanlig 
onsdagstävling. Kommittén accep-
terade upplägget. På det här sättet 
kunde vi avdramatisera Klubb-
mästerskapet för de fyra ålders-
klasserna och deltagarantalet 
översteg vida tidigare års deltagande. 
Herrarna spelade från röd tee och 
damerna från orange.

Vi har några extra tävlingar under 
säsongen. Antikrundan är både 
singeltävling och varje boll utgör ett 
lag. Den spelas med shotgun-start. 
Prisutdelning för individuella 
tävlingen och lagtävlingen i samband 
med lunch. Britt-Inger Thäng vann 
den individuella tävlingen på 68 
slag. Lagtävlingen vanns av Britt-
Inger Thäng, Karin Olsson och Ingrid 
Nygren. 

Vi spelar också Tredagars, en 
partävling på Karlstad GK, Kils GK 
och Hammarö GK. Den vanns av 

Kjell och Kerstin Skog på 197 slag 
före Jan-Erik Eriksson och Kjell 
Rasmusson på 203 slag. Det börjar bli 
tradition med Skogs som segrare. 
Tredje gången gillt nästa år?
Värmlandstourens H50 och D50 
besökte oss under säsongen. H50 
samlade 135 spelare, vi fick tyvärr 
begränsa antalet då dagsljuset inte 
räcker till fler i slutet på augusti. På 
D50-tävlingen anslöt 95 damer. 

D50-finalen arrangerades på 
Karlstad GK 19 september. Golfstore 
sponsrade priserna för dagens 
tävling för såväl damer som herrar. 
Sextiofyra damer anslöt till shotgun-
tävlingen, som avslutades med lunch 
och prisutdelning för den tävlingen 
samt för Order of Merit. I A-klassen 
blev Margareta Patriksson tvåa och 
Ulla-Britt Larsson blev trea i 
B-klassen i OM. Herrarnas final 
spelades under två dagar på 
Forshaga GK, Måndag A-klassen och 
tisdag B-klassen. I Order of Merit för 
herrarna vann Lennart Almqvist 
A-klassen och Kjell Jonsson blev trea 
i B-klassen. 

Klubbens ekonomiska rutiner 
gentemot kommittén behöver ses 
över för att kommittén ska få en 
bättre löpande och slutlig samman-
ställning. 

Sammanfattningsvis innebär den här 
tävlingsverksamheten att många 
äldre är aktiva och bedriver sin 
friskvård bland annat på Karlstad 
GK. Det är ofta hundratalet deltagare 
på onsdagstävlingarna.

60+

Fortsättning från förra sidan
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