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Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av åtta ledamöter; Johnny Nilsson (ordförande), Morgan
Ridderberg (vice ordförande), Petra Filipsson (sekreterare), Göran Olofsson, Ebbe
Johansson, Jeanette Eriksson, Anette Candell, och Mathias Sunnegård.
Styrelsens uppgift är att bereda och besluta i olika frågor, förvalta de beslut som
årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika
sammanhang. Totalt har vi haft 11 st. styrelsemöten under 2018 och samtliga
mötesprotokoll finns att läsa i kansliet.
Vädrets makter var under säsongen 2018 minst sagt lynniga! Säsongen 2018 startade
med en riktigt kall vår vilket innebar en försenad banöppning med ca 3-veckor. Detta
betydde givetvis ett inkomstbortfall för oss. Därefter följde en extrem het och torr
sommar vilket också påverkade golfspelet negativt.
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Enligt Svenska Golfförbundet har golfen fyra år i rad – 2014 till och med 2017- ett ökat
antal golfare i Sverige, men säsongen 2018 bröts den positiva trenden med -1,5% eller
drygt 7000 färre golfare jämfört mot 2017. 2018 fanns det ca 484 000 medlemmar i
svenska golfklubbar. Det stora ”orosmolnet” är dock våra juniorer! Antalet golfspelande
juniorer minskade med -4,7% (ca 2300) 2018 jämfört mot 2017. Golfklubbarnas stora
utmaning framåt är att vända denna negativa trend och få fler juniorer att börja spela
golf men framförallt att fortsätta med golfandet och inte lämna sin klubb efter två år,
som görs idag!
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För Skogaby GKs del har vi också ett medlemstapp mot 2017 med ca -2,8% eller 33 st.
medlemmar. På juniorsidan har vi också ett tapp mot 2017 med ca -4,7% eller 4 st.
juniorer. Totalt antal juniorer, 0-21 år, i klubben är 84 st. Då medlemsavgifter står för
den absolut största intäkten är det av största vikt att vi ökar antalet medlemmar och
framförallt då fullvärdiga medlemmar, som i början av december 2018 är 708 st. Även
under 2018 har klubben problem med att få in fakturerade medlemsavgifter i rätt tid!
Detta påverkar vår likviditet på ett mycket negativt och allvarligt sätt. Så styrelsens
uppmaning är att betala fakturerade medlemsavgifter i rätt tid!

Sponsorutvecklingen har inte blivit den vi hoppats på. Vi nådde inte fram till budgeten
för 2018 men sponsorintäkterna ökade något mot 2017. Vi har inte tappat sponsorer
men ej heller haft någon större ökning. Inför 2019 har vi sett över våra sponsorpaket,
vilket förhoppningsvis skall generera fler sponsorer och ökade intäkter.

Ninni i kansliet skall jobba aktivt både mot att utveckla befintliga sponsorer och att
ragga nya sponsorer.
Vår pro Richard har som vanligt visat ett stort engagemang och kunnande när det gäller
utbudet av kurser och utbildningar. Hans shop är väldigt uppskattad från klubben,
medlemmar och gäster, där det ges en bra service och ett bra utbud av golfartiklar med
hög kvalitet.
De besöksenkäter vi följer under året visar att vår kvalitet på banan får mycket höga
betyg och även vårt bemötande, på klubben, är mycket uppskattat. Där det finns
förbättringar att göra är bl.a. speltempot på banan! Här får vi återkommande kritik om
att det är för långsamt spel.
Under året har vi utvecklat vårt samarbete med Laholms GK med bl.a. en gemensam
aktivitet på Laholms torg där vi presenterade vår klubb och hade en puttningstävling. Vi
jobbar även gemensamt med att producera en film för danska marknaden, som
presenterar våra klubbar och som skall läggas ut på Facebook. Vi har dessutom ökat
tillgängligheten för våra medlemmar på respektive bana med olika greenfee
erbjudanden.
Golf SM arrangeras i Halland den 7 – 15 juli 2018 och vi arrangerade klasserna H70
respektive H75. Trots den rådande torkan lyckades vår banpersonal sätta upp banan
och greenerna till en hög tävlingsnivå vilket också deltagarna gav mycket positiv
respons på. Hela arrangemanget blev en succétävling för klubben vilket ger oss ett fint
renommé bland golfspelare.
Under året har vi blivit medlem i Destination Hallandsåsen. Detta är en sammanslutning
av olika företag med inriktning mot turistnäringen. Destination Hallandsåsen
marknadsför sig via en tidskrift, via hemsida och via Facebook och riktar sin
marknadsföring starkt mot den danska marknaden. Vi kommer här att marknadsföra
vår golfanläggning med golflägenheterna, golfpaket och givetvis vår fina bana.
Under året har Handigolfkommittéen försvunnit, som ”egen” kommitté utan lyder nu
direkt under styrelsen. Calle Beckman fortsätter som ansvarig för handigolfen.

Styrelsen vill tacka kanslipersonal, banarbetare, samtliga kommittéer, valberedningen,
fixarklubben och vår pro för fina arbetsinsatser under 2018. Vi vill även tacka alla våra
sponsorer och samarbetspartners för ett gott samarbete under året. Vi vill även ge en
eloge till alla våra medlemmar, som på ett positivt och engagerande sätt visar att på
Skogaby Golfklubb trivs vi och har roligt tillsammans, både medlemmar emellan och mot
våra gäster.
Göran Olofsson, Ebbe Johansson, Jeanette Eriksson, Petra Filipsson, Anette
Candell, Morgan Ridderberg, Mathias Sunnegård och Johnny Nilsson.

Årsredovisning 2018 | 2019-02-15

För 2019 hoppas vi på en bra start med en tidig vår så att vi kan öppna vår anläggning så
tidigt som möjligt. Vi behöver ingen repris på den extrema sommar som var 2018 utan
tidig öppning och normal ”golfsommar” gynnar vår klubb!
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Arbetsutskott – AU
Arbetsutskott, förkortat AU, har till uppgift att bereda olika ärenden inför styrelsemöten.
AU har haft 11 st. möten under 2018 och bestått av sju ledamöter; Johnny Nilsson,
Thomas Rosenberg, Lennart Lindström, Göran Olofsson, Annelie Beckman, Ninni
Karlsson och Richard Edvinsson.

Revisorer
För Skogaby Golfklubb har Jerker Jacobson och Lars Axelsson varit revisorer.

Kommittéer
Vi har haft sju aktiva kommittéer under året, samt även en fixarklubb och valberedning
enligt följande:
-Anläggningskommitté, ordförande Lennart Lindström.
-Veterankommitté, ordförande Kjell Persson.
-Marknadskommitté, ordförande Nicklas Ingeltorp.
-Medlemskommitté, ordförande Niklas Öhrn.
-Tävlingskommitté, ordförande Steve Bengtsson.
-Handigolfkommitté, ordförande Carl-Gunnar Beckman. Under året har kommittén
försvunnit som ”egen” kommitté utan lyder nu direkt under styrelsen. Carl-Gunnar
Beckman fortsätter som ansvarig för handigolfen.
-Juniorkommitté, ordförande Jeanette Eriksson
-Fixarklubben, ordförande Pekka Malm.
-Valberedning, ordförande Pekka Malm.
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Anläggningskommittén
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Efter en mild och nästan snö och isfri vinter såg det mycket bra ut för en tidig start. Men
mars blev den kallaste våren på hundra år så växtligheten kom inte igång. I mitten av
april kom värmen, tyvärr flera veckor för sent för att öppna greener till påsken.
Greenerna kunde vi öppna i mitten på april när värmen kom. När värmen äntligen kom
drog växtligheten igång på alla ytor så att vinterskadorna läkte och spelytorna
återhämtade sig snabbt. Sen kom torkan! I början av maj fram till mitten av augusti kom
inget regn och vi fick stora torkskador främst på fairway och semiruffar där
bevattningen inte täckte. Bevattningen gick för fullt i tre månader och det tog mycket på
vattenreserven, i slutet av perioden var det riktig kris att hålla liv i greenerna. Men i

mitten av augusti kom äntligen regnet och det gynnsamma vädret fortsatte under hösten
så att vi kunde återställa skadorna efter torkan med nysådd och luftning.
I september startade förberedelser för att gräset skall klara vintern så bra som möjligt
med dress, luftning och ökad klipphöjd. Under hösten har vi även dressat delar av
fairway som är i stort behov av dress och luftning. Övrigt höstarbete som maskinvård,
slyröjning, trädstagning och träd beskärning för att maskin och personskador inte ska
uppstå. Även stödsådd av green och tee och delar av fairways har utförts. Arbetet med
bunker- renovering, som byte av sand, kantskärning och stenplockning har skett under
september och oktober. Svampbekämpning och återställning efter vildsvin under
oktober och november.
Maskinparken har uppdaterats med en Toro 6700 fairwayklippare och nya pumpar till
bevattningen.
Vi samarbetar alltid för att göra golfbanan så attraktiv som möjligt både för medlemmar
och gäster.
Tack för trevligt bemötande och bra samarbete på vår anläggning under 2018.
Anläggningskommittén

Veterankommittén

Sammanlagt har våra veteraner spelat 2 372 golfronder inom ramen för vår- och
hösttävlingarna. Vid ytterligare 30 tillfällen har sammanlagt ca 350 ronder spelats i
organiserad form, inom ramen för det så kallade efterspelet (på hösten, så länge
sommargreenerna är öppna) och inom vinterspelet (före och efter säsongen på
vintergreener). Nytt deltagarrekord slogs 14 maj med 75 deltagare! Veterankommittén
har därigenom starkt bidragit till befrämjandet av friskvård på det fysiska såväl som det
psykosociala planet för över 100 medlemmar i åldern 55-86 år!!!
Tävlingsmässigt har veteranernas resultat under året tidvis varit lysande, med Bengt
Åkessons och Kaj Winblads nettoresultat på 63 slag som årets bästa. Flera 65- och 66resultat noterades också. Sammanlagt gjordes 433 birdies. Bernt Sjöholm och Gert-Ove
Löfstedt presterade utmärkta resultat i vår- och hösttävlingarna och gick vinnande ur
striden i respektive tävling. Totalsegrare och innehavare av vandringspriset blev Bernt.
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Liksom tidigare år har veterankommittén anordnat en vår- och en hösttävling, som
spelats på måndagar och torsdagar. Efter en något försenad start – vi startade
tävlingssäsongen 12 april – innehöll vårtävlingen 22 tävlingsdagar och hösttävlingen 20.
En av spelarna deltog i samtliga 42 tävlingar och en annan i 41. 66 veteraner har spelat
15 eller fler tävlingar. Totalt har 129 medlemmar, varav 35 kvinnor, deltagit i
tävlingarna. Spelare från andra klubbar har hört talas om den trivsamma och
välkomnande atmosfären bland våra veteraner och därigenom valt att bli medlemmar i
vår klubb.
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Den årliga kampen i Tvåklubben mot Holms GK vanns återigen av Skogaby GK med
övertygande siffror.
Under året har två utflykter för veteranerna arrangerats av Pekka Malm, till St. Arild och
till Lagans GK. Höstresan samlade ett 30-tal deltagare, vårresan 12, och bägge blev både
vädermässigt lyckade och trivsamma.
Vid den sedvanliga vårupptakten bjöds deltagarna på landgång, vid höstavslutningen på
lunch i golfrestaurangen. Vid ett flertal tillfällen har gemensamma samkväm ordnats
med korvgrillning, sillamacka eller semlor.
Veterankommittén

Marknadskommittén
Under året har vi haft totalt 43 st. sponsorer. Under året beslöt vår kommittéordförande
att ta en ”time out” vilket senare resulterade i att han har avsagt sitt ordförandeskap och
arbete i kommittén. Vi har sedan dess försökt att hitta en ersättare men ännu ej lyckats.
Vår sponsortavla blev klar under året och placerades vid entrén till klubbhuset, som
säkert alla sett. Sponsortavlan har fått mycket beröm av sponsorerna. Samarbetet med
Laholms GK har bl.a. resulterat i att vi gemensamt uppvaktade destination Hallandsåsen
för att i deras tidning och Facebook få möjlighet att marknadsföra våra anläggningar. Vi
har också deltagit i region Hallands möten gällande att marknadsföra regionen som en
attraktiv golf region mot framförallt den danska och norska marknaden.
Morgan Karlsson, Johnny Nilsson

Medlemskommittén
Kommittén har under året varit vilande då inga nya krafter varit intresserade av att
jobba i kommittén. Vi behöver ta ett helt nytt grepp för att få liv i en kommitté som har
möjlighet att jobba aktivt med medlemsaktiviteter och medlemsrekrytering. Detta ligger
nu på styrelsens bord för att hitta ett bra koncept inför 2019.
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Medlemskommittén
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Tävlingskommittén
Den årliga enskilda handicaprevisionen, baserad på registrerade handicapronder,
genomfördes. Våra lokala regler har blivit uppdaterade och banan har blivit uppdaterad
vad gäller banmarkeringar.
SM-2018 arrangemanget gick över fyra dagar med inspel torsdag och tävlingsspel fredag
till söndag. Antalet spelare i båda klasserna var 144 st. och de flesta kom utanför
Halland. Tre spelare ställde upp från Skogaby där blev Jan Olov Svensson 6:a i H70.
Skogaby Open, som även var DM, genomfördes med 86 deltagare. Klubbtävlingarna, inkl.
åldersseriespel, har varit 25 st och ca 1950 personer har startat. Skogabyveckan
fortsätter att hålla ställningarna där de flesta tävlingarna var fullbokade.
I år var KM uppdelat så att åldersklasser D60, D70, H70, H75 och H80 spelade på sin
veterantid och resterande klasser avgjordes på söndagen. Klubbmästare herrar blev
Robin Wik och damernas mästare blev Lisbet Svensson.
Steve Bengtsson, Anki Amsjö, Leif-Åke Amsjö, Rune Larsson och Sebastian
Svensson

Handigolfen
Säsongen 2018 startade med en introduktionsdag den 21 april. Hit kom ca 20
intresserade personer som deltog i olika övningar. Vi avslutade dagen med korv och
bröd.
Under säsongen har kontinuerligt 3-4 barn/ungdomar (assisterade av 2-3 anhöriga)
deltagit i sving-, chip- och puttningsövningar. Motsvarande siffror för vuxna är 2-6
personer (assisterade av 2 anhöriga) som deltagit i liknande övningar. Vi har även spelat
något hål på banan vid ett par tillfällen.

Under året har vi förnyat vårt samarbetsavtal med Föreningen för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar i Halland, RBU. Avtalet löper under ett år men vi förbinder oss att under
en treårsperiod inte överskrida avtalade avgifter. Dessutom åtar vi oss att arrangera en
introduktionsträff med prova-på-aktiviteter en gång per år, ett arrangemang som vi ser
högst positivt på.
Under våren representerade jag klubben på ett uppstartsmöte på Falkenbergs GK, där
vår satsning på handigolf presenterades.
Calle Beckman
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Med hjälp av bidrag från våra sponsorer har vi kunnat införskaffa klubbor och annan
utrustning för både juniorer och seniorer.
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Juniorkommittén
Under året har vi haft en utbildning med Sisu idrottsutbildarna där vi pratade mycket
om idrottens värdegrunder:





Glädje och gemenskap
Allas rätt att vara med
Demokrati och delaktighet
Rent spel

Detta var en bra träff som väckte många tankar på hur vi ska behandla varandra både
när vi träffas på golfbanan men framförallt via de digitala mötena.
Vi var med på sportsommar i Knäred där 15 barn i olika åldrar fick prova på golfspel och
vi fick möjlighet att göra reklam för klubben.
Vi har påbörjat en ansökan i ett landsbygdsprojekt för att eventuellt bygga ett
ungdomsrum och en golfstudio så att våra ungdomar kan vara mer på klubben.
Jeanette Eriksson

Fixarklubben
Under året har vi varit 12 st. medlemmar i fixarklubben. Vi har under det gångna året
plåtbeklätt vindskivorna på shopen samt målat alla dörrarna. Inför SM-tävlingarna i
somras hjälpte vi till med diverse uppsnyggning, utsättning av skyltar m.m. samt en del i
samband med tävlingarna. Toalettdörrarna vid kiosken byttes ut under sommaren.
Under hösten målades samtliga tee-bänkar och vi målade om på toaletterna på
entréplan i klubbhuset. Golfbilarna har varje vecka under sommaren servats enligt
uppgjort schema.
Pekka Malm
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Valberedningen
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Valberedningens uppgift är att förbereda val av funktionärer, t ex till styrelsen.
Valberedningen har under 2018 bestått av; Pekka Malm, Ann Christine Amsjö och Ebbe
Johansson.

Träningsverksamheten
Under året har det bedrivits en bra juniorverksamhet. Klubben är just nu inne i en
generationsväxling. Vi skall fortsätta att stimulera barn och ungdomar att öka sin
närvaro på klubben och att de skall uppleva tävlingar, utanför vår egen bana, som något
positivt. Vi har strävat efter att så många som möjligt av våra yngre juniorer skall
komma ut på banan för att spela golf och inte bara träna. Vi genomförde juniorligan på
måndagar där ungdomarna fick chansen att tävla varje vecka. Vi har haft en fortsatt
glädjande utveckling av antalet yngre juniorer som tränar aktivt och gjort stora
framsteg. Antalet deltagare i träningsgrupperna var på samma nivåer som förra året, ca
45 st.
I seriespelet har herrlaget tävlat i division 1 södra. Laget åkte tyvärr ur och spelar åter i
division två.
Richard Edvinsson har haft hand om alla träningsgrupper för våra juniorer som har
tränat i fyra olika grupper. På onsdagar tränar barnen i två olika grupper. På
torsdagskvällar tränade våra äldre juniorer. Knattegolfen genomfördes under
söndagseftermiddagen.
Traditionella juniorlägret arrangerades i juni på klubben då vi övernattade i våra
lägenheter. Vi var ca 15 st., som hade fantastiskt roligt under fyra dagar.
Richard Edvinsson

Medlemmar
I slutet av året uppgick det totala antalet medlemmar till 1183 st. jämfört med 1216 st. i
slutet av 2017. Fördelningen, mellan medlemskapen, i slutet av 2018, var: Fullvärdiga
medlemmar 711 st., Greenfee medlem 322 st., Greenfeemedlem ½ GF 119 st.,
Högskolestuderande 23 st. och Personalmedlemskap 8 st. Jämfört mot slutet av 2017 är
förändringen störst gällande greenfeemedlem ½ GF -17 st.

Varje lördag och söndag, från 26 maj till 8 september, har vi haft banvärdar på banan.
Detta har varit mycket uppskattat både från gäster och medlemmar. Dessutom får
banvärdarna en trevlig pratstund med de som går ut på banan.
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Banvärdar
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Balansräkning 2018
Skogaby Golfklubb

Balansräkning 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Markanläggning
Värdeminskning markanläggning
Aktier
Omsättningstillgångar
Medlemsfordringar
Interima fordringar
Bank
Summa tillgångar

Belopp
188 057 kr
-29 100 kr
3 864 000 kr

0 kr
50 000 kr
3 396 kr
4 076 353 kr
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Skulder och Eget kapital
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Eget kapital
Spelrättskapital
Vinst eller förlust tid. år
Årets överskott

3 503 581 kr
-258 739 kr
1 611 kr

Kortfristiga skulder
Skatter, sociala avgifter
Årsavgifter 2018
Övriga kortfristiga skulder
Skogaby Golf AB
Summa skulder och Eget kapital

5 217 kr
139 875 kr
373 kr
684 435 kr
4 076 353 kr

Resultaträkning 2018
Skogaby Golfklubb

Resultaträkning 2018-01-01 - 2018-12-31

Klubbens intäkter
Medlemsavgifter
Startavgifter tävling
Tävlingssponsring
Aktivitets- och driftbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Belopp

Klubbens kostnader
Resor, logi, måltider
Tävling, priser m m
Junior- och seriespel
Nybörjarutb, kurskostnader m
m
Träning, klubbartiklar
Lokal- och banhyra
El- och värmekostnader
Annonser, trycksaker,post
Avgift Svenska Golfförbundet
Avgift Hallands Golfdistrikt
Personalkostnader
Bankkostnader
Avskrivning markanläggning
Summa kostnader
Årets överskott

Belopp

Totalt
522 300 kr
166 063 kr
55 000 kr
72 008 kr
66 864 kr
882 235 kr

882 235 kr

20 756 kr
105 011 kr
43 350 kr

880 624 kr
1 611 kr
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46 820 kr
17 440 kr
150 000 kr
12 782 kr
4 137 kr
274 917 kr
22 477 kr
157 877 kr
6 257 kr
18 800 kr
880 624 kr

10

Årsredovisning 2018 | 2019-02-15

Revisionsberättelse för 2018
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Info om verksamheten i Skogaby Golf AB
Lägenheterna
Våra övernattningslägenheter hade under 2018 en minskad beläggning mot 2017.
Troligtvis berodde detta på den sena våren och den torra och varma sommaren. Uthyrda
lägenhetsnätter, totalt under 2018, uppgick till 532 st. jämfört mot 2017, 602 st., alltså
ett tapp på -70 st., eller ca -13%. För 2019 har vi, i början av februari, 138 nätter bokade
och 108 nätter som är preliminärt bokade.

Greenfees
Antalet greenfees minskade något mot 2017 med ca -2% eller 162 st. Under året hade vi
8352 st. erlagda greenfees på vår bana. Jämfört med föregående år, 2017, hade vi 8514
st. greenfees.

Restaurangen
Vi öppnade till påsken säsongen 2018 då snötäcket fortfarande låg kvar på banan som
också var stängd. Början av säsongen var lite trög men fr.o.m. Kristi himmelsfärds
helgen när värmen och solen tittade fram började säsongen på allvar. Vi stängde krogen
den 15 november för säsongen.
Vi är nöjda med säsongen 2018 och satsar på en ännu bättre säsong 2019. Samtidigt vill
vi tacka alla våra medlemmar och gäster som besökte oss under 2018 och vi ser fram
emot att se er igen under 2019.
Magnus och Helle
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Det ekonomiska resultatet för Skogaby Golf AB redovisas på årsmötet.
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Anteckningar
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