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Klubben. 

 

Klubben äger 100 % av aktierna i Sandsbro Golf AB. Kanslipersonalen är anställd av Glasrikets 

Golfklubb, medan banpersonalen är anställda av Sandsbro Golf AB. 

När begreppet koncernen används i nedanstående berättelse avses dessa två juridiska personer. 

Styrelserna för dessa är identiska. 

 

Glasrikets Golfklubb bildades på initiativ Kenneth Magnusson år 1991. Styrelsen har beslutat att 

fira detta jubileum under 2017 då det är 25 år sedan man första gången spelade golf på 

anläggningen.  

 

Styrelsen. 
Styrelsen har sedan vårmötet den 26 mars 2016 haft följande sammansättning 

 

ordinarie ledamöter 

Carl-Gustaf Göthe  ordförande 

Anzie Monell   vice ordförande 

Stig Malm   kassör/controller 

Jörgen Emanuelsson   ledamot och tävlingskommitténs ordförande 

Katarina Blomkvist  sekreterare 

Kjell-Åke Carlsson  ledamot 

Torbjörn Lindqvist  ledamot och kommittésamordnare 

Tor Ahlbäck   ledamot 

 

Suppleanter 

Mathias Östh 

Gunilla Steén 

 

Adjungerade 

Ann-Helen Peterson, kanslist 

Sebastian Styrell, headgreenkeeper   

 

Revisorer har varit Raine Svensson och Helena Björkman 

 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet i 

anslutning till årsmötet. 

Styrelsens AU har bestått av C.-G. Göthe, Anzie Monell, Stig Malm, Ann-Helen Peterson och 

Sebastian Styrell. 

 

Anställda under året. 

Ann-Helén Peterson             kansliet 100 % 

Sebastian Styrell                   greenkeeper 100 % 

Nina Engdahl                      timanställd kanslist 

Märta Strand                            timanställd kanslist 

Henrik Styrell                         banarbetare 100 % 
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Roland Jönsson                       banarbetare 100 % 

Michael Örtegren                  timanställd banarbetare 

Joakim Elfström                     timanställd banarbetare 

Roy Tengroth                         timanställd banarbetare 

Pontus Jönsson                                   timanställd banarbetare 

Karl-Erik Larsson    bidrag 

 

 
 

 

Verksamheten. 

 

Kubben har varit representerad vid Smålands Golfdistrikts vår-och höstmöte samt vid Svenska 

Golfförbundets årsmöte i Stockholm. 

 

Inför säsongen tecknades ettårsavtal med Graham Crisp som tränare för klubben. Graham har 

tillsammans med Henrik Lisecke på Rockatorps GK drivit en shop på klubben, som blivit mycket 

uppskattad av medlemmarna.  

 

Samarbetet med Graham har fallit så väl ut att inför säsongen 2017 tecknades ett nytt femårsavtal 

med honom. Under 2017 kommer Graham att ta över driften av rangen. Han kommer i samarbete 

med klubben vidareutveckla denna. 
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En besvikelse under året har varit restaurangen. Kvaliteten på denna har långt ifrån motsvarat 

klubbens förväntningar och krav. Med anledning av detta sades avtalet med den befintlige krögaren 

upp. Nytt avtal har träffats med Amir Tajarri, som även driver restaurangen Mat & Prat. Amir har 

gjort betydande investeringar i såväl lokalen som i maskinell utrustning.  

 

Banan med sommargreener öppnades den 1 april och stängdes den 31 oktober. Den lilla banan har 

varit öppen med sommargreener under hela året, då den ej varit snötäckt.  

Bankvaliteten har under hela året varit mycket god, vilket säkert bidragit till att vi fått ökat antal 

greenfeegäster. Antalet greenfeegäster på stora banan uppgick till 4 300 och på lilla banan 2 070. 

Greenfeeintäkterna översteg för första gången 1 mkr. 

 

Byggnationen av stenkanten på bortre dammen på hål 8 slutfördes och detta gav hela hålet, för att 

inte säga hela anläggningen, ett rejält lyft. 

 

På lilla banan har hål 6 utsträckning förändrats för att ge plats åt ett nytt övningsområde. 

Anläggningsarbetet på detta slutfördes i början av 2017 och detta område kan tas i bruk så snart 

gräset vuxit och stabiliserat sig. Förhoppningsvis kan detta tas i bruk i slutet av innevarande säsong. 

I anslutning till övningsområdet kommer även en korthålsbana för knattar att göras.  

 

Medlemsantalet var totalt 1 223 vid året utgång fördelade på nedanstående kategorier: 

 2016-12-13  2015-13-31 

seniorer med spelrätt             479                  499     

seniorer utan spelrätt             353                  252     

Lilla banan med spelrätt               79                    68     

Lilla banan utan spelrätt               64                    76     

distansmedlemmar               19                    27     

studerande               31                    39     

anställda                 6                      7     

sponsorer                 8                      5     

hedersmedlemmar               14                    14     

vilande             170                  204     

          1 223               1 191     

Under 2016 utbildades 85 nya golfare. Vi hälsar dessa välkomna till klubben. 

    

Intäkterna från samarbetspartner och sponsorer uppgick till ca 420 kkr. En liten ökning i jämförelse 

med föregående år. 

 

Under året har beslutats om att inför 2017 år verksamhet leasa en ny ruffklippare. 

 

För exakta ekonomiska utfallet av verksamheten hänvisas till klubbens och koncernens resultat- och 

balansräkningar. 

 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot verksamheten 2017 och kan med glädje bjuda in såväl gamla-

som nya medlemmar och gäster till en ännu vassare anläggning. 
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Resultaträkning. 
 
 

Rörelsens intäkter    

Medlemsintäkter      4 816 315          4 387 067     

Efterskänkta kapitalinsatser                  -                   6 975     

Greenfeeintäkter      1 002 340             854 026     

Drivingrangeintäkter         423 730             301 861     

Startavgifter tävlingar         151 283             178 220     

Sponsor- och reklamintäkter         423 906             418 621     

Bidrag         133 510             128 918     

Utbildnings- och träningsintäkter           86 760               34 580     

Försäljning av varor           97 296             205 585     

Uthyrning av bagförråd           84 300               84 688     

Övriga intäkter         129 387               44 086     

Summa intäkter      7 348 827          6 644 627     

    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror -        78 367      -       96 231     

Driftkostnader fastighet och bana -   1 803 717      -  1 586 294     

Övriga externa kostnader -      875 331      -     869 736     

Personalkostnader -   2 637 753      -  2 333 565     

Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar -      389 598      -     402 812     

Summa rörelsekostnader -   5 784 766      -  5 288 638     

    

Rörelseresultat      1 564 061          1 355 989     

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter                  57                    139     

Räntekostnader -      406 687      -     529 491     

Resultat efter finansiella poster      1 157 431             826 637     

    

Årets resultat      1 157 431             826 637     
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Balansräkning. 
 
 

 

 

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark       5 758 726            5 862 426     

Golfbaneanläggning     13 180 481          13 368 152     

Maskiner och andra tekniska anläggningar              1 708                 17 178     

Inventarier, verktyg och installationer          559 097               641 854     

     19 500 012          19 889 610     

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav              5 000                   5 000     

    

Summa anläggningstillgångar     19 505 012          19 894 610     

    

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror              2 950                 13 449     

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar            13 400       -  

Övriga fordringar          157 182               163 512     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter          108 516               115 350     

          279 098               278 862     

    

Kassa och Bank       2 270 602            1 362 431     

    

Summa omsättningstillgångar       2 552 650            1 654 742     

    

Summa tillgångar     22 057 662           21 549 352     
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Balansräkning. 
 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital      

Fria reserver       7 961 114            7 126 727     

Årets resultat       1 157 431               826 637     

Summa eget kapital       9 118 545            7 953 364     

    

Långfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut       9 436 500            9 836 500     

Lån från medlemmar          936 445            1 043 720     

Summa långfristiga skulder     10 372 945          10 880 220     

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut          400 000               400 000     

Uppsagda medlemslån          363 450               364 350     

Leverantörsskulder            48 420               333 954     

Övriga kortfristiga skulder            74 477                 51 541     

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter       1 679 825            1 565 923     

Summa kortfristiga skulder       2 566 172            2 715 768     

    

Summa eget kapital och skulder     22 057 662           21 549 352     
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Organisationsschema Glasrikets GK gällande från och med 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glasrikets GK 2016-02-13
Carl-Gustav Göthe , ordf

Valberedning Anzie Monell , v ordf, personalansvarig, Miljökommittén
Carl-Gustav Lindh, styrelsens representant Stig Malm , kassör/controller
Per-Olov Nilsson, ordf Katarina Blomkvist , sekreterare
Anette Johannesson Jörgen Emanuelsson , Tävlingskommittén

Kjell-Åke Carlsson, Kommittésamordnare
Torbjörn Lindqvist
Tor Ahlbäck , Sport- och idrottsansvarig
Gunilla Steen, suppleant
Mathias Östh , Juniorkommittén
? , Media- och kommunikationsansvarig

Regel- & handicap
Kristina Falk Strand

Sponsor
Inge Adolfsson

Miljö
Anzie Monell

Dam
Mia Jonsson
Inga-Britt Andersson
Willemo Carlsson

Tävling
Jörgen Emanuelsson

Fastighet
Peter Rydell

Banutveckling
No Name

Juniorer

Mathias Östh

Serielag

Graham Crisp
Anette Johannesson

Hålansvariga

Stig Johnsson

Rangen

Graham Crisp

Styrelse

Kansli

Bana

Ann-Helén Petersson

Sebastian Styrell

KommittéerPersonal Ansvarsområden

Banvärdar

Medlem
Tor Ahlbäck

Utbildning
Graham Crisp
Roy Tengroth

Entreprenör

Starter

Senior
Kenth Bergsjö

"Off Course"

No Name

Golfvärdar

Tor Ahlbäck

Glasrikets GK 2016-02-13
Carl-Gustav Göthe , ordf

Valberedning Anzie Monell , v ordf, personalansvarig, Miljökommittén
Carl-Gustav Lindh, styrelsens representant Stig Malm , kassör/controller
Per-Olov Nilsson, ordf Katarina Blomkvist , sekreterare
Anette Johannesson Jörgen Emanuelsson , Tävlingskommittén

Kjell-Åke Carlsson, Kommittésamordnare
Torbjörn Lindqvist
Tor Ahlbäck , Sport- och idrottsansvarig
Gunilla Steen, suppleant
Mathias Östh , Juniorkommittén
? , Media- och kommunikationsansvarig

Regel- & handicap
Kristina Falk Strand

Sponsor
Inge Adolfsson

Miljö
Anzie Monell

Dam
Mia Jonsson
Inga-Britt Andersson
Willemo Carlsson

Tävling
Jörgen Emanuelsson

Fastighet
Peter Rydell

Banutveckling
No Name

Juniorer

Mathias Östh

Serielag

Graham Crisp
Anette Johannesson

Hålansvariga

Stig Johnsson

Rangen

Graham Crisp

Styrelse

Kansli

Bana

Ann-Helén Petersson

Sebastian Styrell

KommittéerPersonal Ansvarsområden

Banvärdar

Medlem
Tor Ahlbäck

Utbildning
Graham Crisp
Roy Tengroth

Entreprenör

Starter

Senior
Kenth Bergsjö

"Off Course"

No Name

Golfvärdar

Tor Ahlbäck

Glasrikets GK 2017
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Banutvecklingskommittén. 

 

Våra ansträngningar med att hitta någon ansvarig för banutvecklingskommittén har inte lyckats 

under 2016.  

I avsaknad av en fungerande kommitté har styrelsen påtagit sig ansvaret för banutvecklingen. 

Ansträngningarna att under 2017 forma en fungerande kommitté fortsätter då detta är av största 

betydelse för hela anläggningen. 

 

På hål 7 färdigställdes en optisk signal, som ersatte den gamla, dåligt fungerande ljudsignalen. 

 

Ny toalett byggdes mellan green på hål 12 och tee på hål 13. 

 

Tillbyggnaden av greenen på hål 15 slutfördes, men på grund av lite nederbörd och hög värme tog 

det lång tid innan gräset vuxit och blivit så stabilt att spel kunde tillåtas på den nya ytan. 

Under 2017 kommer nya utslagsplatser att färdigställas och hela stora banan skall omslopas.  
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Verksamhetsberättelse Damkommittén 2016 
 

Vi startade säsongen med en välbesökt uppstartsträff den 12 april, där vi fick träffa Henrik Lisecke 

och han berättade om hans och Graham Crisps framtidsplaner för shop och proverksamhet. 

 

Under året har vi haft 17 egna tisdagstävlingar med i genomsnitt 18 startande.   

 

Vi har också arrangerat en 3-mannascramble över 9 hål,  i vårt samarbete med Alvesta, Rockatorp 

och Växjö golfklubbar och en slaggolftävling över 18 hål  i Damklubban som är ett samarbete med 

Alvesta, Lagan, Värnamo , Växjö och Älmhult golfklubbar.  

 

Även i år har vi haft både 9- och 18-håls tävlingar och en eclectic på 18-hålstävlingarna. Ett 10-tal 

damer har hörsammat inbjudan från herrarna att spela med dem sista onsdagen varje månad. 

 

En tisdag i maj åkte 25 damer med buss till Sölvesborg Golfklubb och i början av september var vi 

13 stycken som åkte på en tvådagars resa till Ringenäs. Båda utflykterna var mycket lyckade. 

 

Tävlingssäsongen avslutades med en höstträff i klubbhuset där vi delade ut lite extrapriser, åt god 

paj, utbytte tankar för kommande år och tackade varandra för i år! 

  

Damkommittén, som bestått av  

Inga-Britt Andersson 

Mia Jonsson 

Willemo Carlsson 
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Verksamhetsrapport / Fastighetskommittén 
Fastighetskommittén har haft ett intensivt och produktivt arbetsår.  

 

Ett flertal projekt har genomförts vilket medfört förbättringar både för medlemmar och personal. 

 

 

✓ Målning maskinhall (130 liter rödfärg) 

✓ Stensatt stödmur framför klubbhuset (slipers används inte längre) 

✓ Bygglov har ansökts för ny trevlig husvagns-/husbilsuppställning intill bagförrådet samt för 

garage till golfbilar 

✓ Inbyggnad/isolering av rum för pumpar i maskinhallen 

✓ Omklädningsrummen har fått en välbehövlig uppfräschning 

✓ Lite annat småpyssel som bidrar till trivsel i och invid klubbhuset. 

 

Trots allt arbete har vi hunnit spela golf. 

Fastighetskommitténs årliga tävling avgjordes över 36 hål. 

Dag ett, slaggolf på Gränna GK. ¨Dagen efter fullföljdes tävlingen med jaktstart på Wiredaholm 

GCC. 

Ny champion är Conny Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi får förnyat förtroende  jobbar vi vidare för det finns säkert, både bra och dåliga, idéer och 

förslag även för  2017. 

 

2017 01 01 

Peter Rydell 

Jan Jonasson 

Conny Nilsson 
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Juniorkommittén 
 

Hösten 2015 gjordes en nystart av verksamheten gällande barn/ungdoms träning när Glasrikets GK 

fick en ny Head Pro. 

 

Dom första mötena hölls sent under hösten där planerna lades upp för 2016 om hur vi skulle få flera 

barn/ungdomar att börja spela/träna golf. 

 

Under tidig vår 2016 hade vi i juniorkommittén ett upplägg klart hur vi skulle göra, och ett 

träningserbjudande skickades ut till alla medlemmar under mars 2016. 

 

Vi hoppades på att det skulle bli minst 20st barn/ungdomar, det blev nästan  80st anmälningar som 

kom in vilket var helt fantastiskt 

 

Dessa grupperades efter ålder och nivå vilket gjorde att vi hade ca 20st knattar i åldern 6-8 år som 

tränade en gång i veckan, från maj till september med sommaruppehåll. 

 

Gruppen från 8år och uppåt delades in nybörjare och "har spelat golf".  

Dessa grupper hade minst ett pass i veckan med Pro samt öppen träning på lördagarna från mitten 

av april till september.  

 

 

 

 

 

 

Under säsongen har vi även haft ett golfläger med 18st deltagare som avslutades med Skandia Cup 

klubbtävling. 
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Under säsongen har några juniorer varit ute och tävlat bl.a. PRO AM tävling med PRO. 

 
 
Säsongen avslutades en fin septemberdag med en golftävling och efterföljande grillunch. 

 

Juniorkommittén // Mathias Östh 
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Verksamhetsberättelse 2016 – Miljökommittén 
 

Arbetet har under året bedrivits av personalen med Anzie Monell som ordförande. 

 

Året började med en revision av miljöplanerna inför säsongen. Arbetet fortsätter med att  

hålla nivån på bekämpningsmedel så låg som möjligt. Under 2016 gjorde Miljö- och  

hälsoskyddskontoret en inspektion och vi fick ett påpekande av hantering av spillolja och eventuella 

läckage som nu är åtgärdat. 

 

Vi förnyade vår miljöcertifiering.   

 

Anzie Monell 

Ordförande Miljökommittén 
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Verksamhetsberättelse för Regel- och Handicapkommittén 2016 
 

Kommittén 

Följande medlemmar har ingått i kommitténs verksamhet: 

Kristina Falk Strand, ordförande 

Martin Andersson 

Leif Lundqvist 

Roy Tengroth 

Ulf Ulfsax  

Rojel Karlsson 

 

Leif Lundqvist, förbundsdomare, Martin Andersson och Kristina Falk Strand, distriktsdomare, har 

engagerats av Svenska Golfförbundet och Smålands Golfförbund i olika domaruppdrag.  

 

Sammanträden 

Kommittén har haft två protokollförda möten under året.  

 

 

Aktiviteter 

Kommittén har under året 

• Genomfört översyn av de lokala reglerna och markeringarna på banan 

• Genomfört en regelvandring för klubbens medlemmar under säsongsupptakten  

• Genomfört årlig handicaprevision och avkunnat beslut i inkommande ärenden angående 

begäran om ändring av handicap 

 

Utbildning nya golfare (grönt kort) 

11 kurser har genomförts med totalt ca 85 deltagare. Såväl teorilektioner som spelkvällar på lilla 

banan ingår i utbildningsprogrammet. För nyutbildade golfare, även från tidigare år, har viss 
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fortbildning genomförts på lilla banan tillsammans med ”faddrar”. En mycket uppskattad 

verksamhet. 

Roy Tengroth och Ulf Ulfsax har varit kursansvariga för utbildningen. Rojel Karlsson som 

tillkommit som ny medlem i regel- och handicapkommittén under året har stöttat Roy och Ulf vid 

utbildningarna.  

 

 

Kristina Falk Strand 

Ordförande  
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Senior kommittén 2016 
 

Då kan vi återigen lägga ett framgångsrikt verksamhets år bakom oss i Senior kommittén. Vi har 

fått många nya spelare med oss, vilket har gjort att alla våra onsdagar haft många deltagare. Mycket 

roligt och det ställer krav på oss att ta hand om dessa och ser till att få behålla dom i klubben. Vi har 

plats för fler. 

Under året har vi haft vår regelkurs under ledning av kunniga och engagerande medlemmar. 

Gymnastiken har också fortsatt under vintern. En populär timme i Simhallen. Vi har haft tre serielag 

igång. Vårt deltagande i Gubbaklubban, med klubbar i vårt närområde har varit bra, men inför 

kommande säsong kan vi vara flera. Utbytet med Ronneby fortsätter, likaså den prestigefyllda 

Ryder Cup matchen mot kamraterna i Växjö GK. 

Under året har vi också varit ute på två endagars resor. Många timmars ideellt arbete läggs ner av 

våra Seniorer. Detta gäller på banan och utanför banan. Många ställer upp och utför arbete som 

hålvärdar, kontrollanter m.m. För klubben är detta värdefullt och för oss en trevlig social samvaro. 

Här finns det också plats för fler. 

Vår egen hemsida sköts av Bo Hansen, han är värd sin vikt i guld (tur att han inte väger så mycket). 

Ibland får vi bannor av honom, någon gång har han varit snäll mot oss, men det har inte hänt så 

många gånger. 

Nu ser vi fram emot en spännande säsong, inte minst vårt samarbete med Damkommittén. Detta 

innebär att vi bland annat nu kan spela tillsammans både tisdagar och onsdagar. 

Senior kommittén 

Kent Bergsjö 
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Sponsorkommittén. 
 
Sponsorkommittén har under året jobbat med att fördjupa arbetet med redan befintliga 

samarbetspartner samt att knyta nya kontakter inom näringslivet. 

Målsättningen är att de som blir våra partners skall uppleva ett positivt mervärde med sitt 

engagemang i vår klubb. 

I början av 2017 har kommittén förstärkts med Matz Andersson och Christer Holgersson, som båda 

har ett brett kontaktnät med närliggande företag, vilket gör att målsättningen inför 2017 är att öka 

antalet samarbetspartner. 

I slutet av säsongen anordnas varje år en tävling till vilken våra sponsorer inbjudes att deltaga med 

tremannalag. 

Kommittén har under 2016 bestått av Inge Adolfsson, ordförande, C.-G. Göthe, Marino Persson, 

Jörgen Emanuelsson, Graham Crisp samt Ann-Helén Person. 
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2016 
 

Det blev 13 klubbtävlingar (17 klubbtävlingar 2015) exklusive KM under 2016. Dessa tävlingar 

samlade 1417 (f å 1489) startande varav 392 (f å 418) från andra klubbar. 

 Tävlingsverksamheten gav ett betydligt ekonomiskt överskott vilket beror på att i stort sett alla 

tävlingar var sponsrade. 

 

En anledning till minskat antal tävlingar under säsongen är att ge greenfeegäster och våra medlemmar 

möjlighet att spela på vår mycket fina golfbana. Antalet greenfeegäster nådde under 2016 all-time-

high.  

 

Tillsammans med Seniorgolfen (både dam och herr) + några företagsgolftävlingar var antalet 

startande en bra bit över 3 000 st. under 2016. Sen hade Glasrikets GK förmånen att arrangera ett 

antal tävlingar i Smålandsserien. Vi får mycket beröm för dessa arrangemang,  

 

Bland våra tävlingar har vi arrangerarat 2 tävlingar där segraren vunnit resor inom Sverige. Samma 

antal är det planerat för 2017 års tävlingssäsong. 

 

Vi har dessutom arrangerat tävling där klubbens fina Lilla Banan, med 6 hål, även använts. 

 

Tävlingskommittén har under året bestått av Anette Johannesson, Ann-Helen Petersson, Inge 

Andersson, Lars-Inge Sandqvist och Jörgen Emanuelsson. Till vår hjälp att arrangera klubbens 

tävlingar har vi haft ett antal mycket duktiga tävlingsfunktionärer, som alla gjort ett mycket bra arbete. 
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Anteckningar 
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Glasrikets GK 

Fylleryd 

355 92 

info@glasriketsgk.se 

www.glasriketsgk.se 

0470 653 20 
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