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Allmänt 

 

Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. 
Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets 
regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer som föregående år. 

Under verksamhetsåret har 10 protokollförda styrelsemöten hållits samt ett arbetsmöte 
med styrelsen & kommittéansvariga. De allmänna informationsmötena för medlemmar har 
fått ställas in pga corona. 

 

I styrelsen har ingått; 

Kent Andersson, ordförande och klubbens representant i Blekinge Golfförbund 

Anders Olvedal, vice ordförande 

Torbjörn Jonasson, kassör 

Annette Nordqvist, sekreterare 

Bo Claesson, ledamot 

Pär Berup, suppleant 

Anna-Lena Nilsson, suppleant 

Anders Johansson, klubbchef, har varit adjungerad i styrelsen. 

 

Inga arvoden utgår till styrelsen. 

 

 

 

 



Carlskrona Golfklubb 
Verksamheten 2020 

 

Inledningen av golfsäsongen 2020 blev något helt annat än golf. Pandemin slog till med full 
kraft och flera idrotter fick pausas eller helt ställas in. För golfen blev det tävlingsförbud fram 
till 30 juni och införda restriktioner har påverkat verksamheter som shop och restaurang. 
Ekonomiskt tappade vi under våren intäkter på både boende och greenfee. Vi diskuterade 
tidigt i styrelsen konsekvenserna av uteblivna intäkter och korttidspermitteringar var en 
åtgärd som dessbättre aldrig behövde fullföljas. Det blev dock en nervös väntan på vad 
regeringen skulle besluta om det fortsatta tävlandet. En lättnadens suck kunde dras när 
tävlingsförbudet hävdes och vi kunde med vissa anpassningar genomföra vår CGK-vecka.  
 
Banans utveckling kunde fortsätta under tidig vår med färdigställandet av tolv nya bunkrar. 
Med en återkommande kritik i enkäterna var detta en välbehövlig investering och en första 
etapp på en modernisering av samtliga bunkrar. Betyget har varit mycket högt så all heder 
till banpersonalen som gjort ett fantastiskt jobb och allt i egen regi. Det är en uppbyggd 
kompetens vi har skaffat oss genom åren och ska vara rädda om. Parallellt med detta har vi 
även kunna byta ut sand i några befintliga bunkrar, det arbetet kommer att fortsätta även i 
år. 

När det gäller våra tees så ansökte vi i höstas om dispens för utökning och renovering av 
treans och tians tee. Det har också lämnats in en ansökan om att få anlägga en grästee på 
trettonde och ta bort betongfundamentet. Sexans gul/vita tee har fått en rejäl utökning på 
både bredd och höjd och flaggan på green kommer nu att synas från tee.  

Över till fastigheterna som har ett mycket stort behov av renovering och i vissa fall 
utbyggnad. Maskinhallen rymmer inte alla klippare samt övriga fordon och en utbyggnad har 
länge stått högt på önskelistan. Selmas hus har fått nya möbler och fräschats upp, ytterligare 
möblemang ska köpas in under vintern. I klubbhuset behöver det läggas nytt golv och 
damernas omklädningsrum är i akut behov av renovering. 

När vi läser förra årets verksamhetsberättelse är det flera åtgärder där som upprepas även 
detta år. Vagnboden är i dåligt skick och tillsammans med en ökad efterfrågan på skåp något 
som har hög prio. Investeringen av ny oljeavskiljare är ett återkommande objekt och ur 
miljöhänsyn något som måste åtgärdas i närtid. 

Shopen har också utökat sitt sortiment med nya produkter vilket också genererat ökade 
intäkter. Diverse golfkurser i grupp eller individuellt har också fått ett stort uppsving under 
året. En inköpt programvara till golfsimulatorn har medfört att vi under vinterhalvåret 
kunnat spela banor över hela världen och det är i princip fullbokat varje vecka. 

Arbetet med en visionsplan påbörjades hösten 2019 men har fått stå tillbaka då styrelsen 
jobbat med andra prioriteringar 2020. Uppdraget får skickas vidare till den nya styrelsen som 
en prioriterad fråga. Vi håller också på med en modernisering av verksamhetsdirektiven som 
klargör förhållandet mellan bolaget och kommittéerna/klubben.  



Under 2020 har 10 personer varit anställda på golfklubben och jobbat med banan, 
kanslifunktionen, klubbverksamheten samt marknadsföring. 

Medlemsantalet har som på så många andra klubbar ökat. Vårt kontinuerliga arbete med 
banans utveckling har gett oss ett rykte att det varje år händer något nytt på banan. Både 
medlemmar och det ökade antalet gäster ger banan höga betyg. Den satsningen vill vi 
fortsätta med. 

Så med den skakiga inledningen av säsongen till trots så gör vi ändå en stark avslutning där vi 
visar svarta siffror för både CGK och aktiebolaget. Vi har nogsamt följt kostnadsutvecklingen 
under året och vi kunde till och med betala det nya skyddsnätet på rangen kontant. Vinsten i 
aktiebolaget är dock i minsta laget och vi behöver finna nya intäktsvägar samt reducera 
kostnader för att ligga på en mer hälsosam nivå.  

Avslutningsvis ett stort tack till alla er medlemmar samt personal som utgör Carlskrona 
Golfklubb. Vi har ett starkt varumärke som vi ska fortsätta utveckla. Till er som kämpar 
ideellt i kommittéerna ett extra stort tack, ni gör ett fantastiskt arbete! 

Med detta lägger vi golfåret 2020 bakom oss och ser med tillförsikt fram emot ett 
förhoppningsvis virusfritt golfår 2021. Nu kör vi! 

 

/Styrelsen Carlskrona Golfklubb 

  

 

 


