
Vårmöte Ljusdals GK 
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1. Fastställande av röstlängd för mötet 
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6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
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c) Styrelsen årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 

d) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive underskott i 

enlighet med balansräkningen 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Alkohol och drogpolicyändring av innehåll, 2022-04-21 

10. Övriga frågor 

11. Avtackningar 

12. Avslutning 
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Ordförande har ordet, verksamhetsberättelse 
 

2021 blev åter ett år som präglades av pandemin. Vi försökte följa de restriktioner som satts upp, speciellt i 

shop, restaurang, mötesrum m.m.  

Ute på banan är ju smittrisken lägre och förhoppningsvis erbjöd klubben totalt en god och säker miljö. 

 Digitala möten kunde också successivt övergå till fysiska, vilket kändes positivt, och inte minst medlemsmötet 

på hösten samlade ett rekordstort deltagande. 

Vid höstmötet meddelades också att Maria Widmark slutar i styrelsen efter många år av gott arbete. Stort tack 

till Maria och vi hälsade Chatarina Plomér välkommen som ny ledamot. 

Medlemsantalet fortsatte under året att stiga, som för många golfklubbar, och vi nådde i stort sett 700 

medlemmar. Det är mycket glädjande och har även inneburit ett fortsatt hårt tryck på vår personal. Styrelsen 

vill tacka samtliga, såväl på bana som i kansli, för utmärkta insatser. Vår greenkeeper Ulf Erhardsson, med 

personal, erbjöd åter en bana i toppklass. 

Ett stort och glädjande steg för klubben togs då vi lyckades ro markaffären med en granne i hamn. Tidigare har 

vi arrenderat marken där hål 1,2,3,7,8 och 9 ligger, totalt ca 10 ha. Nu har vi rådighet över all mark vi spelar på. 

Personligen så gläds jag också åt det röjningsarbete som Hybogänget utförde längs Ljusnan. Älven är en 

fantastisk tillgång för oss och att vyerna öppnades upp betyder oerhört mycket för totalupplevelsen. Tack 

Hybo! 

Glädjande är också att notera alla frivilliga insatser som görs på vår klubb. Det klipps ruff, plockas ogräs i 

bunkrar, arbetas med tees och fairways, målas, klipps häck, snickras m.m. Tack alla ni! 

Klubben uppmärksammades också av Golfhäftet. Vi blev nominerade i tre klasser: bästa restaurang, bästa 

gästvänlighet och bäst valuta för pengarna. Vi lyckades inte ta hem någon förstaplats men en nominering, 

bland hundratals golfklubbar, smäller högt. 

Restaurangen höll, som vanligt, mycket hög klass. Madelene och Andres, med personal, har ypperlig 

servicekänsla och serverar alltid mat på hög nivå. Det betyder mycket för klubben och det känns positivt att vi 

skrivit nytt avtal med dem som gäller t.o.m. 2024. 

Tack också till alla kommittéer som arbetar på. Det är många kuggar som måste haka i för att det ska bli ett bra 

resultat. Bokslutsmässigt kommer året att visa ett betydande plusresultat och en stärkt balansräkning. 

Välkomna till vårmötet 21 april kl. 18.30. Där kommer året att presenteras mer utförligt. 

Med hopp om en ny, härlig golfsäsong 

Hans Robertson / ordförande 

 

 

Verksamhetsberättelse för banan 2021 
 
Efter en förhållandevis ”snäll” vinter så började vi skotta av greenerna den 15 mars (detta för 
att undvika isbildningar).  
Vårdukarna började läggas ut den 30 mars (detta för att optimera tillväxten av gräset samt att skydda för ev. 
frost) rangen kunde öppnas den 16 april. 
 
Den första klippningen och vertikalskärningen börjar den 19 april, bevattningen sattes i gång den 
3 maj, banan öppnades den 7 maj.  



Vi införde även att klippa en fairwaykrage runt greenerna, vilket har uppskattats av spelarna.  
Banan stängdes den 18 okt, vi lade plastdukar på greener med början den 17 nov. på alla hål utom 1,2,3,5,6,7,9 
samt chipping greenen. 
 
Vi startade en bunkergrupp, en tee grupp samt en ruffgrupp, vilket har fungerat bra under 
säsongen (vi hoppas på fortsatt visat intresse från dessa grupper under 2022)  
OBS! Det finns plats för fler.. 
Vi stängde av banan för så kallade ”’underhålls fönster” den här säsongen mån- ons- fre från 
kl. 24:00-08:00. Detta för att gå ut med klipptåg samt annat underhållsarbete utan 
störningsmoment av spelare. Detta är även en arbetsmiljöförbättring för personalen. 
 

 Färdigställde tee 56 på hål 1, samt upprustning av startområdet. 

 Grävde ur och byggde ny överbyggnad på infarten till parkeringen. 

 Campingplatsen utökades med två platser till tio stycken, grävde ner ny anslutningskabel för  
el till platserna. 

 Anordnade en utslagsplats för spillvatten på befintlig spillbrunn till campinggästerna. 

 Vi fick ny färg på uthyrningsstugorna. 

 En upprustning av övningshålet, nya tees, uppgraderad skötselnivå på greenen, mm. 

 Ett inköp av bränsletank för diesel och bensin (detta för att följa krav på hantering av dessa 
medel), färdigställande av platsen sker i början på 2022. 

 Sittbänk på åskådarplatsen vid servicehuset på hål 9. 

 Fettavskiljare för restaurangen installerad. 

 På vintertid har vi skidspår på banan, det har fungerat bra tack vare ideellt arbete, det är ett 
uppskattat inslag. 

 
För att allt detta har gått att genomföra så har vi delvis, ideellt arbetande medlemmar att tacka, samt i vissa 
delar sponsor stödda insatser. 
 
Anders Andersson Ulf Erhardsson 
Banansvarig  Greenkeeper 

 

 

Verksamhetsberättelse Seniorer 2021 
 
Seniortävlingarna både damer och herrar började den 11:e maj och avslutades 13:e oktober. Under 42 
tävlingsdagar har ca 1300 ronder spelats. 54 spelare har spelat under säsongen. 
Årets segrare blevPer-Erik Pettersson med utmärkta 686 slag netto summerat på de tio bästa rundorna. 
Resan till Hussborg 13-14 september var lyckad och segrare i vår tävling där blev Jan Hedlund 
 
Seniorkommittén tackar alla för ett gott arbete under året. 
 
Bengt Dahlberg / Seniorkommitténs ordf. 
 
 
 

Verksamhetsberättelse Junior och ungdom 2021  

Under sommaren har vi haft 2 träningsgrupper i ålder 8-12 år och 12-17 år. Totalt har det varit cirka 10-20 barn 

som har tränat regelbundet under säsongen. Träningarna har varit 2 dagar i veckan, plus tisdagarna där 

juniorerna/ ungdomar har tränat, samt även rensat rangen så den kunde klippas. 



Tränarna under säsongen har varit Ulf Norrby, Vilgot Gunnarsson och Sven-Inge Hallström. Alla juniorerna som 

tränat har utvecklats bra under säsongen.  

Utöver detta ordnade vi även en golfskola under 3 dagar i juni med ca 25 barn. Där några av juniorerna hjälpte 

till att träna ungdomarna. 

Det har varit mycket barn och ungdomar som spelat på banan  

 Vi har haft deltagare i Scandic junior tour(Gästrike/Hälsingeserien), samt att junioren Nanna Gunnarsson spelat 

Teen Tour Future.  

Några av ungdomarna och juniorerna har även varit med och tävlat på hemmaplan. 

Vill även sända en tanke till framlidne Sven-Inge Hallström, ditt minne lever alltid kvar hos oss. 

Olle Gunnarsson / Junior och ungdom 

 
 

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 
 

Golf för alla och solsken i blick.. 

Från TK återblickar vi till en sommar där banan visade upp sig från sin allra bästa sida.  

Övervintringen hade varit snäll mot såväl greener och fairway och den fina standarden gjorde säsongen mycket 

lyckosam för såväl hemmaspelare som gästande golfare. 

Covid 19 spelade in en stor roll för våra tävlingar och vi kom igång i juni månad. Klubben följde de direktiv man 

fick av förbundet och vi får nu hoppas att covid 19 ej ska påverka vår säsong 2022. 

Ljusdals Golfklubb arrangerade 10 stycken tävlingar under 2021.  

Resultatet för hela säsongen landar då på 936 tävlingsstarter, fördelningen av tävlingar var 6 st. partävlingar 

och 4 singeltävlingar.  

Elbutiken Masters spelades för andra året med Elbutiken som huvudsponsor. Under fyra dagar speladeca 216 

spelare bländande golf i som vanligt vackert väder. Denna tävling blev även i år en stor succé för klubben med 

generösa sponsorer och fina prisbord. Med start från både 1:an och 10:an har vi hittat ett bra recept för att få 

ett jämt flyt på startfältet. 

Vi är också öppna för nya tävlingar och håller ögon och öron öppna för intressanta tävlingsupplägg. Här är 

naturligtvis alla medlemmar välkomna med tips och idéer, kanske har ni spelat någon rolig tävling på annan 

klubb som är värd att förverkliga nere på Kläppaängarna. 

Tipsa gärna medlemmar i TK så hjälper ni oss att komplettera/förbättra tävlingskalendern från år till år. Vi är 

bättre tillsammans. 

Slutligen hoppas vi att alla tänker på prisutdelningar kring våra klubbtävlingar. Det gäller att delta i dessa 

ceremonier för att motta sitt pris. Detta är för att vi har sponsorer som ställer upp att sponsra tävlingar, då 

måste också vi deltagare medverka till att det blir en bra avslutning av dessa dagar och visa vår uppskattning till 

sponsorerna och naturligtvis på sportsligt manér applådera våra pristagare. 

Vi tackar nu för denna säsong och hoppas på en strålande säsong 2022. 

Tävlingskommittén 

 

 



Verksamhetsberättelse Regel & Handicap kommittén 

Året 2021 har varit ett år utan förändringar av varken regler eller handicapsystem. 

Vi ser det nya handicapsystemet från 2020 som en positiv utveckling för golfspelaren och den senaste 

regelförändringen från 2019 som en förenkling av det komplexa regelverk som finns för varje golfare. 

Våra medlemmar sköter sitt handicap på ett bra sätt. De flesta känner till att ju fler golfrundor som bokförs i 

systemet, desto närmare är spelaren sitt ”rätta” handicap. 

Vi har haft dialog och träffar med tävlingskommittén inför våra tävlingar. 

Kennet Hedman, Sven-Erik Jönsson och Jean-Pierre Lindgren ingår i R&H kommittén. 

Jean-Pierre Lindgren / Regel&Handicap kommittén 

 

 

STRATEGISKA MÅL, SAMMANFATTNING MARS 2022 

# All mark vi spelar på ska vi äga. 

   Status: klart 2021. 

# Byte av finansieringsform till spelrätter. Stärka balansräkning. 

   Konvertera medlemslån till spelrätter: 

a) Passiva medlemmar; löpande enl. 10-årsregel. Klart: 2029. 

b) Aktiva medlemmar; löpande via kansli. Klart: 2024. 

# Medlemsantal ska uppgå till 900 st. 

   Insatser kommer att krävas både mot befintliga och nytillkommande medlemmar. 

   Klart: 2024. 

# Finansiella mål 

a) Resultat före avskrivningar ska årligen vara minst 12 %. 

b) Skuldsättningsgraden ska inte överstiga 1,5 ggr. (långa + korta skulder / eget kapital) 

c) Eget kapital ska överstiga 5,6 Mkr dec 2024. 

Klart: samtliga delmål 2024. 

# Restaurangfastigheten mot plus-minus-noll nivå. 

   Hittills åtgärdat: 

   Separat elmätare 

   Fettavskiljare installerad 

   Vattenkostnad vinterhalvår debiteras restaurang 

   Hyreshöjning 2022-07-01 

   Befintligt avtal löper till 2024-12-31  Status: Nuvarande nivå täcker inte helt avskrivningar. 



# Byggnation av studio. 

Förbättrade träningsmöjligheter; höja medlemmars kompetens. 

   Vinterträning; en stark trend i golfen.  

   Klart: 31/12 2022 

 

TABELLER: 

Total årsarbetare mellan 2003-2021 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

6,56 6,56 6,09 6,09 5,46 6,63 7,83 5,17 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 

4,93 5,2 4,51 4,75 4,32 4,79 5,26 5,12 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

4,71 4,74 5,48 0 0 0 0 0 

Total 2003-2020 104,2   Genomsnitt/år 6,13   

        

        Greenfee spel mellan 2002-2021 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1895 2575 2390 2000 2576 2848 2203 2090 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2238 2162 1978 2465 2557 2543 2374 3063 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 

2155 2287 3777 3553 0 0 0 0 

Total 2002-2020 49729   Genomsnitt/år 2762,72   

        

        Medlem mellan 2002-2021 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

939 952 1024 970 892 860 842 750 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

724 778 788 694 720 663 637 668 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 

694 603 649 697 0 0 0 0 

Total 2002-2020 15544   Genomsnitt/år 863,56   
 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsåret 2021-01-01  -  2021-12-31 

Bokslut 2021 

 

Verksamhetsåret 2021 innebar att vi fortsatte lägga vårt fokus sedan tidigare år, på tre områden som rör 

ekonomi, samt att vi under året har kompletterat med området investeringar. 

Detta innebär att de fyra områden som vi fortsättningsvis följer och har kontroll på är, Intäkter, Kostnader, 

Eget kapital, och Investeringar. Detta kommer att skapa förutsättningar så att Ljusdals golfklubb har 

möjligheter att utvecklas och motsvara de förväntningar som både medlemmar och gäster kräver av en 

golfklubb i dagens läge. 

Årets resultat på ca 600 tkr blev något lägre än föregående år (1 004 tkr) som var exceptionellt jämfört med 

tidigare år. 

Resultatet på 600 tkr, är klubbens näst bästa resultat sedan starten. Detta trots ett år som återigen startade 

med Pandemi. Glädjande nog så fortsatte golfspelare att besöka vår bana och vi kunde detta år öka vår 

satsning på bana och maskinpark samt att vi också tagit stora investeringar både i mark och inventarier. 

Intäktssidan ökade med 3 % (ca165tkr) jmf med 2020. Det var främst Shop/Kurs/Lektioner, medlems o 

spelavgifter tävlingsintäkter, samt Greenfee som stod för den största ökningen. Vi minskade våra intäkter på 

bidragssidan (exklusive lönebidrag) med ca 100 tkr. 

Kostnadssidan ökade med 11 % (500tkr) jmf med 2020. Där står tävlingskostnader samt inköp shopen för 

merparten av ökningen.  

Eget kapital inklusive årets resultat blev 5 553 tkr, (2020 var det 4 819 tkr) en ökning på 724 tkr 

Investeringar har tagits under året med närmare 900 tkr varav vi lånefinansierat dessa med 500 tkr. Största 

investeringen är inköp av marken som uppgick till drygt 500 tkr, resterande har vi finansierat med egna medel. 

Så slutsatsen för 2021 kan kort sammanfattas med, att vi håller våra finansiella mål, har fortsatt fokus på våra 

kostnader samt att det arbete som samtliga bidragit med, har gjort att årets resultat är det näst bästa 

resultatet under 2000-talet. Ett stort tack till Er alla som bidragit med både stort och smått till vår klubb. Nu 

gäller det att hålla i detta och fortsätta satsa på vår fina bana och vår omgivning. 

Kenneth Törnberg / Ekonomiansvarig  

 

Alkohol och drogpolicy 

Ljusdals Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol, punkt 2.11.1 och policy om droger, punkt 

2.11.2, i Spel och tävlingshandboken. 

Från klubbens sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid 

spel på klubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av 

droger under spel på banan eller övningsområden. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer 

på bilförare. 

Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak. 

När en spelare befinner sig på banan eller på övningsområdet och begår ett brott mot Ljusdal GK:s policy enligt 

ovan i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan/övningsområdet och från klubbstyrelsen 



dessutom ges en skriftlig varning. Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och 

förtäras. 

Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt regel 33-7 kan en spelare som 

gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot etiketten diskvalificeras av tävlingsledningen. 

Alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar. 

Alkoholhaltiga drycker med styrka högre än 15 volymprocent får inte delas ut som priser i tävlingar och det får 

heller inte ges reklam för dessa drycker i samband med tävling. Undantag för reklam gäller i utrymmen där 

alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Klubben har ansvaret för att alkoholhaltiga drycker, med 

lägre styrka än 15 volymprocent, inte utgör ett dominerande inslag i tävlingssammanhang exempelvis som 

reklam för priser eller delas ut till spelare med ålder lägre än vad lagstiftningen för inköp anger. 

Tävlingar där varunamn för vin- eller öl produkter ingår får förekomma efter samråd med SGF. Reklam för 

alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent får förekomma, men får inte utgöra ett 

dominerande inslag på banan eller i anslutning till klubbhusområde, parkering, övningsområden eller utrymme 

där barn och ungdom vistas. 

Ovanstående restriktioner gäller ej de tillfällen då golfbanan är upplåten för företagsgolf, branschgolf eller 

liknande. Vid dessa tillfällen har respektive företag/bransch ansvar huruvida serveringstillstånd krävs. Dock 

skall detta i så fall ske vid tee; ev. förtäring får ej medtagas ut på banan. 

Alkohol- och drogpolicyn är utgångspunkt för ett långsiktigt utvecklingsarbete som fortlöpande skall 

dokumenteras, följas upp och utvärderas. 

Styrelsen / Ljusdals GK 

 

 

 

 

 


