
 
 
 

            VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017  
 
 
Styrelsen för Karlshamns Golfklubb får härmed avge följande redogörelse för 
verksamhetsåret 2017. 
 
Styrelsens sammansättning och möten. 
För perioden 7.3.2017 – 27.2.2018 har styrelsen haft följande sammansättning; 
Anders Sjöholm ordförande, Bengt Wiberg, Rita Leissner, Lena Mattsson, Jonas 
Evergren, Tommy Lilja och Roger Holmström. 
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året. 
 
Klubben har också varit representerad vid Blekinge Golfförbunds möten samt vid 
SGFs årsmöte i Stockholm. 
 
Medlemmarna 
Medlemsantalet vid årets utgång var totalt 1775 en ökning om 40 medlemmar. Under 
2017 fick vi 130 nya medlemmar vilket innebär att 90 lämnat oss. Man räknar 
generellt med ett tapp om ca 10 % vilket vi då ligger klart under. 
 
För att rekrytera nya medlemmar har klubben haft ett erbjudande om en julklapp som 
befintliga medlemmar kunnat ge sina vänner. Presenten har inneburit ett gratis grönt 
kort men haft det goda med sig alla som erhållit presenten också per automatik har 
haft en fadder. Vi delade ut 50 st julklappar 2017. 
 
20 maj 2017 inföll Golfens dag i hela Sverige, vi på Karlshamns Golfklubb ordnade 
aktiviter för presumtiva medlemmar. På grund av det kalla vädret blev uppslutningen 
inte så stor som vanligt. Men de som kom kände sig välkomna av klubben.  
 
Jonas Evergren har haft utbildningar för ungdomar som varit nya men åldersmässigt 
inte passat i in våra juniorgrupper. Detta har också renderat i ett 20-tal nya 
medlemmar. 
 
Banorna 
Under 2017 har vi installerat ny fairwaybevattning på hål 1, 4 och 11 på gamla 
banan. Vi ersatte alla spridare, ventiler, kranar och ledningar med nya för att 
säkerställa driften. Vi har även ersatt vissa spridare på andra hål som inte längre var 
pålitliga. Vi har stödsått och vertikalskurit vår fairways på gamla banan för att få in 
nya bättre grässorter och öka spelkvalitén. I samband med detta har vi dressat 
fairway för att på sikt få bättre kvalitét.  
Stort tack Ingvar och Katarina Backhamre som genom en donation gjorde denna 
investering möjlig.  
 



Vi har investerat i en lövblås för att kunna hålla våra spelytor rena från löv, kottar, 
barr mm. 
Sedvanlig röjning runt banorna har genomförts för att sköta skogen och för att hålla 
undan sly. En del träd har tagits ner och grenar har lyfts upp i syfte att öka ljus och 
vindinsläpp.  
En ny donation på 200 000 kr ifrån Ingvar och Katarina Backhamre gjorde det möjligt 
att anställa extra personal för att genomföra en noggrann röjning på Nya banan. Vi 
har röjt sly, klippt buskar, tagit fram stenmurar mm. Vi kunde även investera i nya 
röjsågar, grensåg och skyddsmaterial. Stort tack Ingvar och Katarina! 
Vi vill också passa på att tacka alla ideella krafter för all hjälp med att ta fram lock 
runt dammar, avståndsmarkeringar, kantskära vägar och lägga på nytt material, 
skyffla bort material ifrån greener vid luftning mm 
 
Nytt klubbhus. 
Vid ett extra årsmöte i december 2017 beslöt klubbens medlemmar att bygga ett nytt 
klubbhus. Byggnaden är ritad av Sven Gustafsson på White Arkitektbyrå och 
planeras uppföras mellan nuvarande omklädningsrum/shop och 10:ans tee på Gamla 
banan. 
Byggkostnaden beräknas uppgå till ca 15 miljoner kr och finansieras genom en 
donation på 6 miljoner kr från Ingvar och Katarina Backhamre, en investering från 
Karlshamns kommun på 5 miljoner kr och lån i bank om 4 miljoner kr. 
Finansieringslösningen har gjorts möjlig tack vare den generösa donationen från 
Ingvar och Katarina och styrelsen får framföra ett stort tack till Ingvar och Katarina för 
att ni gör det möjligt för golfklubben att kliva in i framtiden med ett klubbhus som är i 
paritet med resten av vår fina anläggning. 
 
 
 
Greenfee 
2017 har varit ett positivt år avseende greenfee och vi landar på ca 1.630.000 kr 
vilket är 130.000 bättre än budget. En fantastisk sommar och en välskött anläggning 
är framgångsfaktorer. Vi har haft 7700 gäster, snittet 212:- är något högre än i fjol i 
men i dessa gästbokningar finns också alla sponsorbiljetter vars intäkter finns på 
annat håll. 
  
Klubben är med i både Sydpool och Golfhäftet. 
 
Instruktionsverksamheten 
Under året har det genomförts privata och grupp-utbildningar till grönt kort varav 50 st 
genom kampanjen Årets julklapp. Medlemsträningen i veckorna ökade till 104 st 
damer & herrar. Medlemmarna har även kunnat ta del av fortsättningskurser, närspel 
och grundkurser under säsongen, för att utveckla sin golf. Vi har haft besök av 
skolelever, lärare och förskolor, där vi förmedlat golf. Eleverna har fått ta del av 
golfens grunder samt fått prova på spelet på våra olika banor, bla äventyrsbanan. 
Klubbens träningsverksamhet för medlemmar finns tillgängligt på klubbens hemsida, 
samt att vi sprider våra idéer på sociala medier och youtube. 
Under året besöker även en del företag klubben för aktivitet och ”kick off”. 
 
 
 



Shopen 
Klubben driver shopen i egen regi. Det innebär att det överskott som den genererar 
används till övrig verksamhet. Den stora vinsten är användet av personal då vi istället 
för att ha en reception för greenfee och en shop nu kan samordna. Att driva en shop 
handlar också om att ha lojala medlemmar som handlar i den. Vi håller samma priser 
på klubbor som Dormy så i det avseendet finns ingen anledning att handla på annat 
håll. 
 
Restaurangen 
Peter har drivit vår restaurang även under 2017. Peter med personal har haft många 
kvällsaktiviteter som dragit mycket folk och detta ser styrelsen som glädjande då det 
bidrar till att öka klubbkänslan. Vår förhoppning är att ni medlemmar gynnar vår 
krögare så att det finns ett underlag till att driva krog, många anläggningar får idag 
aktivt bidra ekonomiskt för att kunna behålla sina krögare, det behöver inte vi. 
 
 
 
Årets resultat för klubb och bolag gemensamt blev 170 tkr i vinst. 
 
Totalt har vi haft 12 personer fast anställda i klubben för att driva verksamheten. Vi 
har dessutom haft 10 säsongsanställda och extrapersonal under högfrekventa tider. 
 
 
 
 
Seniorkommittén 
Består av Ulf Sandgren ordf. Leif Olsson, Margareta Sköld och Kerstin Danielsson.  
 
Vi är en grupp som jobbat som tävlingsledare under 2017 bestående av Margareta 
Sköld, Kerstin Danielsson, Berit Åkesson, Lars-Erik Lööf, Carl-Ehrnfrid Olsson, 
Mats Sturesson, Kjell Sandström, Bengt Andersson, Leif Olsson, Mats Ohlsson och 
Ulf Sandgren. Under året har kommittén haft 3 st. möten. 
 
Deltagande i tävlingar inom Blekingedistriktet har som vanligt varit stort från 
Karlshamns-Seniorernas sida. D60 hade inget lag. H60 5:a. H70 2:a. H75 6:a. Bra 
jobbat. 
Damtouren50+ blev vi 6:a. Herrtour 55 + blev vi 2:a efter S-bg. Bästa gubbe i 
Blekinge kom Inge Larsson på 10:onde plats . 
 
Det årliga utbytet med Kävlinge (endast herrar) genomfördes med 24 hårda 9-håls-
matcher på Karlshamns hemmabana, där det blev förlust.               
 
Årets stora begivenhet Karl-Oskar o Kristina som spelades på nya banan blev ånyo 
en lyckad tillställning med 100 deltagare med som vanligt ett förnämligt prisbord, 
vilket vi har att tacka våra trogna sponsorer för.                                                                                                             
Utöver alla gemensamma tävlingar har damerna haft tisdagstävlingar(snitt på 17 
deltagare) för damer + 5 gemensamma med herrarna. Damernas hemliga tur gick till 
Landskrona gk 40 deltagare herrarnas gick till Ljungbyhed gk 53 deltagare 
 



Seniorerna har under säsongen genomfört en matchspelsturnering med 24 spelare. 
Vinnare blev Percy Lilja efter en hård final mot Ulf Sandgren. På våren hade vi 9-håls 
matchspel där blev Yngve Nilsson vinnare efter finalspel mot Eva Olsson. 
Tävling en gång i veckan under vår och höstsäsongen tillsammans med 
damseniorerna, plus spontangolf en ggr i veckan. 
 
I oktober genomfördes tävlingar för damer o herrar, där startavgiften skänktes till 
cancerfonden totalt 2100:- 
 
Vår traditionsenliga luciagolf med avslutning fick vi genomföra inomhus med bangolf  
och ett väldigt gott julbord efter, vilket var uppskattat, 46 deltagare inkl. damseniorer. 
 
Vi inom kommittén är mycket stolta över att kunna upprätthålla det engagemang och 
positiva inställningen, som under många år funnits inom klubbens seniorverksamhet. 
Den klart uttalade inriktningen mot friskvård är uppskattad. 
 
 
Ett flitigt deltagande i tävlingssammanhang varvat med ett stort mått av egna initiativ, 
positiv inställning till deltagande i det för klubbens ekonomi alltmer nödvändiga 
oavlönade arbetet på banorna mm. Seniorerna har organiserat hålvärdar på nya 
banan. 
 
Seniorkommittén ordförande Ulf Sandgren 
 
 
Tävlingskommittén  
Tävlingskommittén har under året arrangerat och bemannat de tävlingar som vi 
genomfört i kommitténs regi.  
 
Tävlingsverksamheten på klubben är väldigt omfattande och glädjande nog går vi 
mot strömmen i jämförelse med andra blekingeklubbar. Tävlandet i 
tävlingskommitténs regi har ökat med 5% under 2017 vilket är sporrande och 
motiverande inför kommande säsong. 
 
Karlshamnsveckan var nästintill fulltecknad. Totalt sett över de sju tävlingsdagarna 
kan vi kanske ta emot cirka 60 fler anmälningar än vi hade under 2017. Kommittén 
vill särskilt rikta ett stort tack till Peter med personal på Golfkrogen som hjälpt till att 
göra det till mer än en vanlig golfvecka!  
Försöksverksamhet har också genomfört för att förändra speltempo, genom att korta 
till nio minuter mellan bollarna vid starten upplevdes ett bättre tempo, dessutom ger 
det rum för fler deltagare i framtiden.  
 
Vi vill också passa på ett rikta ett stort tack till medlemmar, gäster, shop, kansli, 
Henrik, Golfkrogen, banarbetare och inte minst våra samarbetspartners. Tack vare 
ert engagemang ger ni oss möjligheter att genomföra bra tävlingar.   
 
Tävlingskommittén gm Daniel Johansson 
 
 
 



Juniorkommittén 
Träningsverksamheten för klubbens junior och knattar ökade under 2017. Vi hade 
under året ca 145 st  registrerade i någon form av träningsaktivitet. Det var deltagare 
i olika veckogrupper samt våra nybörjargrupper under våren och sommaren. 
Träningen har genomförts från april till oktober. Mycket av vår träning för de yngre 
grupperna, har vi kunnat göra på vår nya äventyrsbana, på lilla fältet. Våra tävlande 
juniorer genomför även vinterträning i Svängsta från december till mars. 
  
Vi har haft representanter på Skandia Elit - Future och First. De flesta av våra 
juniorer, spelar idag på Blekingetouren. Klubben stod som värd för finalspelet och 
finallägret i september. 
  
Nordea Golfskola slog åter nytt rekord, med ca 60 st deltagare. Mycket golf, lek och 
kompishäng under 3 dagar på klubben. I samband med lägret hade vi vårt Skandia 
Cup kval.  
Säsongen avslutades traditionsenligt  med TACO Golf. En scrambletävling för alla 
deltagande, med mat i restaurangen. 
  
För att genomföra dessa aktiviteter har vi fått härlig hjälp av föräldrar och ledare. 
Tack för en bra ledarinsats! 
Klubbens serielag debuterade i Div 1 och kom på en 7:e plats (15) 
 
Kommittén har haft fyra möten under året och bestått av 8 personer.  
Vid pennan // Henrik Wåhlin 
 
 
Miljö 
Miljöarbetet har haft vår miljöplan som riktlinje.  Klubben är certifierad sedan 2009 
enligt SGF´s riktlinjer.  
Revision av vårt miljöarbete har under året genomförts enligt vårt 
egenkontrollprogram. 
 
Ingemar Folkeson 
 
 
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till våra anställda medarbetare för det arbete 
som utförts under året.  
 
Styrelsen har som fortsatt mål att öka antalet fullvärdiga medlemmar.  
  
Styrelsen jobbar aktivt med att följa den omvärldsanalys som förbundet 
tillhandahåller för att försöka ligga i framkant när det gäller medlemsformer mm.  
 
Vi vill till sist tacka våra sponsorer/samarbetspartners för deras stöd, samt för alla 
ideella insatser som gjorts under året, inom kommittéerna samt av enskilda 
medlemmar. 
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Anders Sjöholm                                                 Lena Mattsson 
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