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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. 

 

Styrelsen. 
Styrelsen har sedan vårmötet den 26 mars 2015 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 

 

suppleanter 

Tor Ahlbäck 

Pär Lindberg   2015-03-26 – 2015-08-30 

 

Adjungerade 

Ann-Helen Peterson 

Magnus Persson  2015-03-26 – 2015-09-30 

 

Revisorer har varit Raine Svensson och Helena Björkman 

 

Styrelsen har under året haft 12 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 

Magnus Persson 2015-03-16 – 2015-09-30. 

 

Anställda under året. 

Ann-Helén Peterson                          Kansliet 100 % 

Magnus Persson                       Greenkeeper 100 % 2015-01-01 – 2015-09-30 

Nina Engdahl                           timanställd kanslist 

Märta Strand                           timanställd kanslist 

Henrik Styrell                                Banarbetare 100 % 

Roland Jönsson                            Banarbetare 100 % 

Sebastian Styrell                          Banarbetare 100 % 

Michael Örtegren                       timanställd banarbetare 

Pontus Granström                      timanställd banarbetare/kanslist 
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Charlie Vindehall                         timanställd banarbetare 

Tim Vindehall                                timanställd banarbetare 

Pontus Jönsson                           timanställd banarbetare 

 

 

 

Anställningsavtalet med klubbens greenkeeper Magnus Persson var tecknat som ett tidsbegränsat 

anställningsavtal på ett år. Klubben valde att inte förlänga detta.  

Till ny greenkeeper från och med den 1 januari 2015 har Sebastian Styrell anställts. 

 

 

Klubben har under året haft entreprenörsavtal med Sourena AB (556849-4149) för drift av 

restaurangen. Avtalet har förlängts att gälla även under 2016. 

Likaså har klubben haft entreprenörsavtal med Firma Petter Olofsson P.O.S. Golf för utbildning av 

nya golfare och träning för medlemmar, gäster och sponsorer. Avtalet sades under året upp av Petter 

Olofsson. 

Nytt avtal har tecknats med Graham Crisp och Henrik Lisecke. Graham Crisp kommer att fungera 

som klubbens headpro och kommer tillsammans med Henrik Lisecke driva en Golfstore butik i 

klubbens lokaler. 

 

Som vanligt har ett stort antal medlemmar lagt ner ideella arbetsinsatser för klubben.  

 

 
 

 

 

 

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

Golfförbundets årsmöte i Stockholm. 

 

Den tidiga våren medförde att banan kunde öppnas med sommargreener redan den 13 mars. Detta 

torde vara något av ett rekord. Våren och sommaren blev vädermässigt inte bra för att locka 

greenfeegäster, men från och med augusti och hela hösten blev det mycket bra och klubbens  

budgeterade intäkterna från såväl greenfeegäster samt försäljningen av rangebollar överskred de i 

budgeten förväntade intäkterna. 

 

Under året har klubben utbildat ca 80 nya golfare.  

 

Förbättringar av fastigheterna har skett. Altangolvet har bytts ut, låsta uppställningsplatser för de 

nya golfbilarna har byggts, vindskivor har bytts på maskinhallen och den gamla ”kaffeboden” har 

forslats bort. 

 

Banan har under året hållit en mycket hög klass. 

Det ekonomiska resultatet för året blev det bästa koncernen någonsin redovisat. Detta har medfört 

att styrelsen vågat fatta beslut om ett antal kvalitetshöjande åtgärder inför 2016 års spel. Vissa av 

dessa åtgärder har kunnat färdigställas redan under slutet av 2015. 

 

Medlemsantalet var totalt 1 324 vid året utgång fördelade på nedanstående kategorier: 

    2015-12-31  2015-01-01 

seniorer med spelrätt    621     613 

seniorer utan spelrätt    252     214 

lilla banan med spelrätt        79       75 

lilla banan utan spelrätt     76       48 

distansmedlemmar      27       27 

studerande       39       39 

anställda         7         7 

sponsorer         5         5 

hedersmedlemmar      14       14 

vilande      204     188 

    1 324   1 230      

 

Intäkterna från samarbetspartner och sponsorer uppgick till ca 425 kkr . En liten ökning i jämförelse 

med föregående år. 

 

Under året har beslutats om att inför 2016 är verksamhet leasa ett antal nya maskiner. 

Leasingkontrakt har tecknats för  

 

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

balansräkningar. 

 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot verksamheten 2016 och kan med glädje bjuda in såväl gamla-

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

            2015-01- 01      2014-01-01 

                     2015-12-31       2014-12-31 

 
Nettoomsättning        6 629 375  6 088 850 

Övriga rörelseintäkter                 15 252       59 456 

Summa intäkter                                                            6 644 627  6 148 306 

 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror                                                         -96 231          -120 192 

Driftskostnader fastigheter och banan                                 -1 586 294       -1 396 784 

Övriga externa kostnader                       -869 736          -855 388 

Personalkostnader                                                   -2 333 565        -2 426 608 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar               -402 812          -417 806 

Summa kostnader                -5 288 638 

 

Rörelseresultat                                         1 355 989            931 528 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                        139                   - 

Räntekostnader och liknande resultatposter                          -529 491          -621 989 

Resultat efter finansiella poster               826 637           309 539 

 

Resultat före skatt                                                                   826 637           309 539 

 

Årets resultat                                                826 637       309 539 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i SEK Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR           2015-012-31     2015-012-31 
 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark          5 862 426     5 987 196 

Golfbaneanläggning                    13 368 152   13 608 009 

Maskiner och andra tekniska anläggningar                        17 178          34 718 

Inventarier, verktyg och installationer                     641 854        733 683 

Summa materilla anläggningstillgångar                                     19 889 610   20 363 606 

                         

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav                                                    5 000           5 000 

                                     

Summa anläggningstillgångar                                                       19 894 610    20 368 606 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Färdiga varor och handelsvaror                        13 449           15 000 

 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar                                         -                  1 250 

Övriga fordringar                                                                                    163 512         93 738 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                       115 350          63 697 

Summa kortfristiga fordringar                                                                278 862        158 685 

 

Kassa och bank                      1 362 431     393 755 

Summa omsättningstillgångar                    1 654 742        567 440 

SUMMA TILLGÅNGA                                                                   21 549 352   20 936 046  
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i SEK Not 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  
Fria reserver 7 126 727    6 817 188 

Årets resultat     826 637     309 539 

Summa eget kapital 7 953 364  7 126 727 

 

Långfristiga skulder 

Checkräkningskredit  -      -    6 784 

Övriga skulder till kreditinstitut   9 836 500                 10 336 500 

Lån från medlemmar   1 043 720  1 134 920 

                                                                                         10 880 220                11 478 204 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut     400 000     300 000 

Uppsagda medelmslån      364 350     358 325 

Leverantörsskulder    333 954       59 379 

Övriga kortfristiga skulder       51 541       73 861 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 565 923  1 539 550 

 2 715 768  2 331 115 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          21 549 352                  20 936 046 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

 

 

2015-12-31 2014-12-31 

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar 

Fastighetsinteckningar                                                   11 250 000                   11 250 000 

Företagsinteckningar  2 600 000   2 600 000 

Summa                                                                          13 850 000                   13 850 000 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Organisationsschema Glasrikets GK gällande från 2016 
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Verksamhetsberättelse Banutvecklingskommittén 2015 

Kommittén har bestått av följande personer: 

Katarina Blomkvist 

Sebastian Styrell 

Stig Johnsson 

Roland Jönsson 

Lena Åsheden 

Liz Green 

 

Både gruppen och den gröna sidan har haft många uppslag och idéer till utveckling av banan, 

dessbättre fick vi möjlighet att i slutet av 2015 genomföra en del av de större och kostsamma 

åtgärderna. 

 

 

- Tee it forward, har tagits i bruk under 2015 

- Gallring av sly har utförts på ett föredömligt sätt av våra ideella krafter 

- Ombyggnation av green 11 har gjorts och arbetet med green 15 är påbörjat 

- Dammen vi greenen på hål 8 är utgrävd och skall stensättas. 
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- Blinkljus/lampa istället för klocka på hål 7 

- Bolltvättarna har kortats på några ställen. 

- Några bunkrar har grävts ur och fått förbättrad dränering, ny sand under 2016 

- Nya rangemattor till delar av rangen. 

- Ny borstar bolltvätten är åtgärdat. 

- Hörnan 5:ans green är åtgärdad. 

- Parkeringen, en del har gjorts. 

- Stig Johnsson, är kontaktperson för hålvärdarna. 

 

Möten med headgreenkeeper och greenkeepers har genomförts. 

 

Katarina Blomkvist 
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Verksamhetsberättelse Damkommittén 2015 

 

Vi startade säsongen med en välbesökt uppstartsträff den 9 april, där även vår ordförande C.-G.  

Göthe medverkade och presenterade klubbens framtidsplaner. 

 

Under året har vi haft 14 egna tävlingar, fyra tävlingar i vårt samarbete med Alvesta, Rockatorp och 

Växjö golfklubbar, arrangerat en bussresa till Wittsjö Golfklubb och en tävling i Damklubban som 

är ett samarbete med Alvesta, Lagan, Värnamo och Växjö golfklubbar. 

 

Nytt för i år har varit att vi haft både 9 - och 18-hålstävlingar och att vi på 18-hålstävlingarna haft 

en eclectictävling som varit mycket uppskattad. En annan nyhet är att herrarna bjudit in till spel 

sista onsdagen i varje månad.  Vi tackar för detta fina initiativ och här har ett tiotal damer deltagit. 

Totalt har 54 damer spelat och i genomsnitt har vi varit ca 20 st. som spelat och fikat tillsammans. 

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! 

 

Gunilla Olofsson 

Inga-Britt Andersson 

Mia Jonsson 
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Verksamhetsberättelse Fastighetskommitten2015 

Fastighetskommittén har haft ett intensivt och produktivt arbetsår.  

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

Klubbhuset har målats och interiört har handikapptoaletten förbättrats, ny matta i klubblokalen samt 

byte av takbelysningen till LED vilket innebär en väsentlig energibesparing samtidigt som vi slipper 

ständiga byten av trasiga lampor. 

Parkeringens ledsna störar har bytts mot mer ändamålsenliga staket. 

Skrotbilen försvann till slut men måste skrivas på åtgärdskonto 2016. 

En miljöcertifierad golfklubb bör inte använda järnvägsslipers. Flera har ersatts med kantsten och 

arbetet kommer att fortsätta under 2016. 

Kontor och personalutrymmen i maskinhallen har fått en välbehövlig make-over. 

Allt detta känns som lyft men frågan är om inte det största lyftet var när kaffestugan försvann och 

ersattes med en skyddad fikaplats. 

Utöver alla dessa projekt har en hel del tid lagts på att hålla ordning på klubbhusets närområde. I 

detta arbete har seniorerna och medlemmar bidragit i stor omfattning. 

Det är skoj att jobba när man ser så tydliga resultat och får massor av glada tillrop och positiv 

feedback. 

För att ge en bild av det ideella arbetets omfattning (inte för att ni ska tycka synd om oss) kan 

nämnas att kommittén har bidragit med drygt 600 timmar.  

Vi jobbar vidare och det är ingen brist på idéer och förslag så vi ser fram mot ett aktivt 2016. 

 

Peter Rydell 

Jan Jonasson 

Conny Nilsson 
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Juniorkommittén, verksamhetsberättelse 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Juniorkommittén startades upp under 2013 och består av både juniorer och föräldrar.  

Kommittén har tagit fram förslag hur det kan bli mer attraktivt för juniorer att börja spela golf på 

Glasrikets GK.  

 Det är viktigt att bemötandet av juniorer är gott i klubben, så att juniorerna känner sig 

välkomna.  

 Det är viktigt att juniorer lätt kan förvara klubbor på klubben, eftersom många kommer med 

cykel.  

 Det är också viktigt att klubben kan erbjuda högkvalitativ juniorträning och ge de juniorer 

som vill beredskap för att kunna tävla inom sporten.  

http://www.laget.se/GlasriketsGK_Juniorer/News/4178405/Scramble-i-stralande-sol
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Juniorerna startade säsongen en söndag i april, som var öppen för både nya och erfarna ungdomar.  

Närmare fyrtio juniorer deltog, som fick prova att slå bollar på ranchen, putta och spela på 

korthålsbanan. Juniorerna fick också möjlighet att träffa klubbens tränare.  

Kommittén genomförde en 2-manna scramble över 9 hål i augusti.  Tävlingarna avslutades med 

gemensam fika och prisutdelning. 

För att samla juniorerna, förbättra informationen och öka gemenskapen har en internetsida skapats 

på laget.se där klubbens juniorer kan få information om träningar och tävlingar. Sidan kan med 

fördel användas av tränarna för att enkelt kommunicera med juniorerna och dess föräldrar. 

 

Julia Ahlrot 
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Verksamhetsberättelse 2015 – 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 och under 2015 lyckades vi sänka antalet 

sprutningar till en. Det var en minskning med ett tillfälle jämfört med 2014. 

 

Vi förnyade vår miljöcertifiering.   

 

Anzie Monell 

Ordförande Miljökommittén 
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Verksamhetsberättelse för Regel- och Handicapkommittén 2015 
 

Kommittén 

Följande medlemmar har ingått i kommitténs verksamhet: 

Kristina Falk Strand, ordförande 

Martin Andersson 

Leif Lundqvist 

Roy Tengroth 

Ulf Ulfsax  

 

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 handicaprevision och avkunnat beslut i inkommande ärenden angående begäran 

om ändring av handicap 
 

 

Utbildning nya golfare (grönt kort) 

Fem kurser har genomförts med totalt ca 80 deltagare. Såväl teorilektioner som spelkvällar på lilla 

banan ingår i utbildningsprogrammet. För nyutbildade golfare, även från tidigare år, har viss 

fortbildning genomförts på lilla banan tillsammans med ”faddrar”. En mycket uppskattad 

verksamhet. 

Roy Tengroth och Ulf Ulfsax har varit kursansvariga för utbildningen.  
 

 

Kristina Falk Strand 

Ordförande  
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Verksamhetsrapport Seniorkommittén herrar 2015. 

Vi kan åter lägga oss bakom ett framgångsrikt år. På vår onsdagsgolf har vi haft en stor anslutning, 

rekordet var i augusti då vi var 98 stycken. Vårt genomsnitt har varit över 65 deltagare. Vi har fått 

nya medlemmar och pojkar som nu kommit upp i rätt ålder. I vår åldersklass är vi nästan 300 

stycken, det finns alltså plats för fler. 

Våra damer har varit inbjudna sista onsdagen i varje månad och i matcherna mot Ronneby, 

uppskattat då vi haft 10-15 stycken vid dessa tillfällen. Några damer har även deltagit i vår 

gymnastik och i regelkursen. Det var vår förhoppning att detta skulle kunnat utvecklas ännu mer, vi 

får väl ser vad som händer i framtiden. 

Under säsongen har vi tävlat i Sommarcupen. Matchspel och Flaggtävling. Tävlingar har vi haft 

med närliggande klubbar, Gubbaklubban, tävling mot Ronneby samt Kristallcupen mot Växjö GK. 

Vi har haft serielag i H 75 samt två lag i H 65. 
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Andra aktiviteter: Gymnastik, Boule och Regelkurs. Då banan inte var spelduglig har vi träffats, 

gått en promenad, fikat och haft frågesport. 

Vårens resa gick till Skåne och höstens resa till Rydö GK. 

Många av våra gubbar lägger ner ett omfattande arbete på och utanför banan, ställer upp på olika 

uppdrag. Detta gör att vi träffas många andra timmar för arbete och social samvaro. 

Vår stränge sekreterare, Bosse Hansen, håller oss i tukt och förmaning. Han har nu skapat vår egen 

informationskanal via klubben hemsida. Här finns och kommer allt material att finnas och lätt att få 

tag i. 

Till er alla och Bosse ett stort TACK för allt arbete ni lägger ner! 

 

 

Kent Bergsjö 
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2015 

Det blev 17 klubbtävlingar under 2015. Dessa tävlingar samlade 1499 startande varav 418 från 

andra klubbar. Antalet tävlande var något lägre 2015 än i jämförelse med 2014. Trots detta gav 

tävlingsverksamheten ett betydligt större ekonomiskt överskott än året dessförinnan. En anledning 

till detta fina överskott var att fler tävlingar var sponsrade. 

 

Intresset för att tävla på Glasrikets GK fina bana är stort.  Tillsammans med Seniorgolfen (både dam 

och herr) + några företagsgolftävlingar var antalet startande över 3 000 st. under 2015. Sen hade 

Glasrikets GK förmånen att arrangera ett antal tävlingar i det Nationella seriespelet och i 

Smålandsserien. Vi fick mycket beröm för dessa arrangemang, speciellt när damer från Väst- och 

Östergötland, Småland och Blekinge var hos oss under 3 dagar, inspelsdagen inkluderad. En 

lagledare tyckte att det var en fantastisk naturupplevelse att spela vår bana.  

 

Bland våra 17 tävlingar har vi arrangerarat 2 tävlingar där segraren vunnit resor inom Sverige. 2014 

hade vi 4 tävlingar med resor som första pris. Tyvärr är nettot för klubben inte lika stort i de 

tävlingar med resor som pris. Därför minskade vi 2015 antalet av dessa tävlingar med resor som 

pris till 2 st. Samma antal är det för 2016 års tävlingssäsong. 

 

Vi har dessutom arrangerat tävlingar 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. 

 

Jörgen Emanuelsson 
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Anteckningar 
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Glasrikets GK 

Fylleryd 

355 90  Väjö 

info@glasriketsgk.se 

glasriketsgk.se 

0470 653 20 
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