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DAGORDNING
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-01-01 – 2017-12-31
Styrelsen för Uppsala Bangolfklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse.
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Intendent
Ungdoms- och rekryteringsansvarig
1:e suppleant
2:e suppleant

Thomas Damberg (1 år)
Birgitta Kristoffersson-Ryner (2 år, 2016)
Johannes Olanders (2 år, 2017)
Ewa B. Andersson (2 år, 2016)
Sören Oscarsson (2 år, 2017)
Marco Arancibia (2 år, 2016)
Erik Ryner (1 år)
Sture Molin (1 år)

Revisorer
Håkan Moberg
Jakob Noreland
suppleant: vakant

Valberedning
Fredrik Kungsman (sk)
Mattias Sandström
Stefan Spets

VU
Thomas Damberg (sk)
Johannes Olanders
Ewa B Andersson

Tävlingskommitté
Thomas Damberg (sk)
Carl-Johan Ryner
Marco Arancibia
Johannes Olanders

Kioskkommitté
Ewa B Andersson (sk)
Birgitta Kristoffersson-Ryner
Sture Molin

Områdeskommitté
Sören Oscarsson (sk)
Carl-Johan Ryner
Erik Ryner
Monica Österwall

Ungdoms & rekryteringskommitté
Marco Arancibia (sk)
Thomas Damberg
Fredrik Kungsman
Carl-Johan Ryner
Eric Bohlin

UK
Carl-Johan Ryner
Anders Olsson

Ekonomisk kommitté
Ewa B Andersson (sk)
Thomas Damberg

Damansvarig
Sandra Kungsman

PR- och mediaansvarig
Carl-Johan Ryner

IT-ansvarig
Erik Ryner

Utbildningsansvarig
Thomas Damberg

Festkommitté
Birgitta Kristoffersson-Ryner (sk)
Erik Ryner
Sture Molin
Arne Olofsson
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Representation
Carl-Johan Ryner var klubbens ombud vid Svenska BGF:s forum.
Klubben hade inget ombud vid Östsvenska BGF:s årsmöte.
Uppvaktningar
Klubben har uppvaktat 17 av dess medlemmar i samband med högtidsdagar.
Ahmad Sarehkhani, 70 år, 10 januari
Stig Jansson, 70 år, 23 februari
Gudrun Bäckström, 80 år, 15 april
Monica Johansson, 70 år, 18 april
Per-Åke Andersson, 60 år, 28 april
Ingalill Halvarsson, 70 år, 2 maj
Gudrun Panther, 40 år, 16 juli
Örjan Jakobsson, 80 år, 7 augusti
Anita Franzén, 70 år, 23 augusti
Barbro Rehnström, 75 år, 11 september
Krister Jansson, 70 år, 20 september
Ewa Engelmark Nordin, 75 år, 23 november
Harriet Karlsson-Isaksson, 80 år, 26 november
Peter Elfvén, 50 år, 28 november
Henry Sporrong, 80 år, 13 decemeber
Anna Boldt, 50 år, 21 december
Kerstin Andersson, 60 år, 22 december
Medlemmar
En av klubbens medlemmar, Barbro Molin, avled under året.
Vid årets slut hade klubben 261 (70 licensierade) medlemmar varav 86 av dessa var under 20 år. 141
medlemmar har betalat säsongspelsavgiften och ytterligare 14 är befriade från densamma. 91 nya
medlemmar valdes in. 32 medlemmar ströks för att de inte betalat medlemsavgiften.
Årsavgiften har varit 50 kr för ungdom och 250 kr för övriga. Säsongspelsavgiften 100 kr för ungdom, 200 kr för juniorer och pensionärer samt 400 kr för övriga. Familjemedlemskap kostar 1200 kr.
De som efter 1 augusti blev medlemmar i klubben anses ha betalt även för 2018.
Klubbens diplom för 10 års medlemskap tilldelas Curt Andersson, Yvonne Englund och Inger Landén
(nr 139-141).
Klubbens förtjänsttecken i silver med lagerkrans tilldelas Helena Gästrin, Birgitta Kristoffersson-Ryner, Erik Ryner och Niklas Andersson (nr 96-99) för 20 års medlemskap och de blir därmed ständiga
medlemmar.
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Allmänt
Banorna öppnades för allmänheten den 1 maj och stängdes den 22 september.
Lördagen den 23 september anordnades det en traditionsenlig höstfest.
Årsmötet hölls 25 mars 2017. Styrelsen har haft åtta sammanträden. För medlemmarna har det hållits två allmänna möten.
Totalt såldes 22 286 spel, 173 färre än under 2016.
Inför Elitseriearrangemanget på EB så investerade klubben i 18 tält för att täcka banorna.
Klubben arrangerade en deltävling i Cup Stockholm på filt under året.
Det anordnades ett sommarläger för ungdomar och ungdomsträning erbjöds på tisdagar. Ungdomar
och juniorer från klubben deltog i sommarlägret i Malmö och i höstlägret i Eskilstuna.
Sportsligt har det gått bra. Elitserielaget vann Elitserien och herrlaget blev första lag på herrsidan att
vinna tio Europacuper, när de vann åttonde raka i Italien.
Vid VM tog klubbens representanter hem flera medaljer. Fredrik Persson segrade i matchspelet och
tog silver i slagspelet. Karin Olsson tog silver i slagspelet och slutade fyra i matchspelet. Andreas
Cederholm slutade på 13:e plats och Sandra Kungsman på 18:e.
Vi hade två juniorer med vid JEM i Askim. Felicia Vikström slutade femma i slagspelet och fyra i
matchspelet. Eric Bohlin blev uttagen till nationscupen och sedan till JEM i Askim där han tog silver i
lagspelet.
2017 visar tydligt att klubbens långsiktiga satsning för ungdomsverksamhet börjar ge resultat. Vi
har idag betydligt fler nya yngre medlemmar samtidigt som vi har många fler aktiva ungdomar som
deltar på träningar, tävlingar och läger. Under 2017 genomförde vi ett lyckat ungdomsläger i Uppsala, ett dagläger i Tantogården och ett i Eskilstuna. Vi hade regelbundna tisdagsträningar med bl.a.
utbildade bangolfinstruktörer från Svenska Bangolfförbundet samtidigt som vi erbjöd nivåanpassade
individuella ungdomsträningar.
Våra ungdomar och juniorer deltog på ungdoms-SM i Malmö, SM i Borås, distriktstävlingen i Vänersborg och nationella ungdomsläger i Eskilstuna samt en mängd andra tävlingar runt om i Sverige. Ett
fint facit på klubbens ungdomssatsning är att Eric Bohlin och Felicia Vikström blev Svenska mästare
i Borås samtidigt som våra yngre medlemmar gjorde riktigt bra ifrån sig på ungdoms-SM i Malmö.
Vi begär utdrag ur belastningsregistret för våra ungdomsledare.
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Bidrag
Under året har klubben erhållit följande bidrag:
Svenska Spel Gräsroten
Idrottslyftet
LOK-stöd
RF Bidrag Höstlövet
SBGF Ungdomsläger Malmö
SBGF Inomhusträningar
SBGF Bangolfinstruktör
SBGF Höstlövet
SBGF Europacupen

1 609,00
11 000,00
1 133,00
15 000,00
2 600,00
5 000,00
6 500,00
1 245,00
15 000,00
59 087,00

Tävlingsverksamhet
Klubbtävlingar
Vårtävlingen vanns av Carl-Johan Ryner. Alison Spets vann KM på filt för ungdomar, Lars-Eric Lundqvist oldtimers och Eric Bohlin seniorer. Peter Elfvén vann hösttävlingen för oldtimers. Fingals Minne
vanns av Carl-Johan Ryner, som med det även tog hem vandringspriset.
SM, Borås (Filt)
I slagspelet Eric Bohlin vann herrjuniorklassen med god marginal ner till tvåan, hela åtta slag över sju
varv. Sandra Kungsman tog silver i damklassen, endast tre slag från guld.
I matchspelet vann Felicia Vikström damklassen efter sudden, Rose-Marie Lönnqvist tog hem bronset och Eric Bohlin slutade fyra i herrklassen.
Damlaget tog silver i tre-mannatävlingen.
Inomhus-SM, Asarum (EB)
I slagspelet tog Fredrik Persson guld i herrklassen efter imponerande 20,0 i snitt. Eric Bohlin hade
det tuffare och slutade nia i herrjuniorklassen.
Ungdoms-SM, Malmö
Vi hade fem ungdomar till start vid USM i Malmö. Love Svensson i pojkar A, Anton Svensson i pojkar
C samt Alison, Elin och Jill Spets i den öppna klassen.
Elitserien
Omgång 1 spelades på Örebros filt för tredje gången på fyra år. Spelet under lördagens fyra matcher
var stabilt och det var aldrig nära en förlust. På söndagen blev det lite sämre spel och i andra matchen mot Kungälv blev det dyrt då tre spelare gick rött. I sista matchen mot Skoghall började det illa
och Uppsala kom aldrig in i matchen. En andraplats, fyra poäng efter Skoghall som tog fullt.
Omgång 2 spelades hemma på EB. Det var egentligen bara jämnt i en enda match av de första sex
och det var mot Tantogården där vinsten skrevs till fyra slag. Övriga fem matcher var spel mot ett
mål och inkluderade två 99-varv (19,8 i snitt). Inför sista matchen hade Skoghall vänt klara under-
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lägen till seger i tre matcher, men matchen mot Kungälv hade de förlorat. Sista matchen avgjorde
alltså om Uppsala skulle leda på slag inför sista omgången eller om Skoghall skulle ha fyra poängs
försprång. Återigen blev det en dålig start som inte gick att ta igen. Varvet var det överlägset sämsta
på hela helgen, 112 slag. Skoghall i ledning med fyra poäng.
Sista omgången spelades på Jönköpings nya betonganläggning. En fin anläggning, men lite
ojämnheter som gjorde den lite knepig. I den sex första matcherna hade Uppsala en segermarginal på i snitt 15 slag. Samtidigt hade Skoghall svårt att få spelet att stämma fullt ut. I matchen mot
Jönköping gick de 150 (Uppsala hade ett varv över 137 efter sex varv) och vann med ett slag efter
att Jönköping rasat ihop fullständigt på sista fem banorna. När Skoghall hade chansen att säkra
seriesegern i näst sista matchen mot Tyresö blev det ännu värre. Helt bedrövliga 158 slag och förlust
med fyra slag, vilket innebar att det skulle bli en ren final.
Uppsala missade fyra ingångar på bana fyra, men det var ändå lika långt in på varvet. Rycket kom
på de berömda teknikbanorna (bana 12-14) och på några sekvenser blev det raskt sju slags differens. Segermarginalen skrevs till slut till tio slag och Uppsala var tillbaka på tronen, samma poäng
som Skoghall men hela 100 slag bättre.
Division 2
Första omgången spelades på Enköpings filt. En riktig bra insats av hela laget gav full pott på lördagens spela och endast en förlust mot hemmalaget under söndagen. Särskilt imponerande är sista
matchen mot Tantogården då varvet blev 151 slag. Serieledning på samma poäng som Enköping,
men 64 slag bättre.
Norrtäljes filt var platsen för andra omgången. En riktigt bra start den här omgången också med två
raka segrar. Sen blev det lite trögare med tre raka matcher där det krävdes byten. Resultatet i dessa tre blev två förluster (3 resp 6 slag) och en vinst (2 slag). Sista matchen mot Enköping var det lite
bättre spel och då motståndet var dåligt, blev det seger med 41 slag. Örnsköldsvik tog fullt och gick
upp i ledningen, två poäng före Uppsala.
Sista omgången avgjordes på serieledarnas hemmaplan. En bra insats, men tyvärr blev det bara fyra
poäng. Tantogården tog fullt och Örnsköldsvik förlorade bara en match. Serieseger för Örnsköldsvik
coh en fin andraplats för Uppsala, som hade näst bäst slag av alla lag.
Östsvenska serien
I Östsvenska serien spelar man varvspel och får poäng efter hur många lag man slår på respektive
varv.
Första omgången spelades på Sundbybergs filt. En ok inledning av serien med 123 slag första varvet
och en fjärdeplats. Andra varvet blev aningens sämre, 126, och en femteplats. Sista varvet verkade
laget ha spelat in sig och drämde till med 103 och en solklar varvseger. Totalt 28 poäng vilket gav en
tredjeplats, fyra poäng efter Sundbyberg och Ersta.
Andra omgången spelades på Solnas EB. En lite tveksam inledning gav en delad fjärdeplats. Mycket
bättre spel på andra varvet gav en fjärdeplats då de flesta lag sänkte sina resultat. Sista varvet blev
riktigt bra och delad varvseger. Återigen 28 poäng och fortfarande en tredjeplats, nu 8 poäng efter
Sundbyberg och fyra poäng efter Ersta.
Avslutning hölls på Akallas betong. En mycket stabil insats gav en klar varvseger första varvet. Andra
varvet satt lite hårdare åt, men ändå seger med två slag och när det blev en ganska klar seger sista
varvet så innebar det inte bara seger i omgången utan också serieseger med klara 13 poäng före
Ersta.
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Svenska Cupen Filt, Skoghall
Ett starkt första kvalvarv gav en fjärdeplats och sex poäng, men sen gick det lite sämre. Två
sjätteplatser och en sista plats gav totalt 10 poäng, men ändå kvalificerade till cupspelet.
I cupen ställdes Uppsala mot tvåan i kvalet, Tantogården, och det blev en klar förlust 0-4.
Europacupen, Algund
Sju raka titlar i Europacupen och nio totalt och så dessutom filt gjorde Uppsala till storfavoriter. På
förhand såg banorna ganska lätta ut, men väl på plats var det uppenbart att man var tvungen att
spela bra för att gå lågt. Lådbanan var extremt svår med sina nästan 20m och ett ordentligt vänsterdrag.
Träningsresultaten hade legat ner mot 29,0 och då det normalt blir lägre på tävling var ingen överdrivet nöjd med att starta upp tävlingen med 178 (29,67). Dock var det hela 13 slag ner till Skoghall
på andraplats. Även andra varvet noterades till 178 och nu ökade ledningen ännu mer, 35 slag till
Skoghall. Kanske var det riktigt bra med 29,67 i snitt? Tredje rundan blev lite bättre, 175 slag, och
även Skoghall fixade till sitt spel lite och tappade bara fem slag. Första dagens sista varv slutade
återigen på 178 slag och Skoghall rasade iväg igen. Efter första dagens spel var Uppsalas ledning
smått osannolika 61 slag och tävlingen var mer eller mindre avgjord. Skoghall hade mer att oroa sig
för, de hade bara 14 slags marginal till Olomouc från Tjeckien.
Andra dagens spel startade med 175 för Uppsala, men på andra varvet blev det ett byte på Anders
Wiklund som haft det tungt hela tävlingen. Trots bytet slutade andra varvet på 183 och hittills hade
Uppsala varit bäst alla varv. Ett nytt 175-varv följdes upp av den enda varvförlusten då Uppsala gick
180 och Skoghall var ett bättre, men faktiskt slog Olomouc till med tävlingens lägsta varv, 174. Efter
andra dagens spel var Uppsalas ledning 72 slag och Skoghall hade ryckt ifrån Olomouc och hade nu
51 slags försprång.
Sista dagen blev en defilering och jakt på tävlingens lägsta varv. Första varvet slutade på en välbekant 178a, andra varvet på 175, men på sista varvet small det till. Inga stora misstag och när
Fredrik Persson drog in sitt andra 23-varv så blev det till slut 172 och tävlingens lägst varv.
Segermarginalen skrev till obegripliga 125 slag, nästan 2 slag bättre i snitt, före Skoghall som i sin
tur var 60 slag före Olomouc.
Särskilda omnämnande till Fredrik för sin två 23-varv, Carl-Johan som har toppat raka listan på
samtliga Europacuper som han har spelat på filt. Uppsala hade topp fem på raka listan med Andreas
Cederholm (2:a), Lars Brown (4:a) och Anders Olsson (5:a). För att understyka dominansen så visar
statistiken att Uppsala var bästa lag på 13 av 18 banor.
JNC, Askim
Eric Bohlin fortsätter att vara bofast i juniorlandslaget och även Felicia Vikström fick förtroendet att
spela nationscupen. Det blev en regnfylld tävling i Askim där både Eric och Felicia ingick i Sverige 2
som slutade trea i kvalspelet. Pga vädret blev det direkt en bronsmatch istället för semifinal och när
tävlingsledningen var tvungen att avbryta spelet permanent låg Sverige 2 under i bronsmatchen mot
Sverige 3. Enligt reglerna blev då Sverige 3 bronsmedaljörer. I guldmatchen ledde Tyskland 1 över
Sverige 1 och segrade alltså.
Eric gjorde bra ifrån sig och var sexa av alla herrjuniorer. Felicia hade det tyngre, framförallt på betongen, och slutade fyra av damjuniorerna.
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JEM, Askim
Både Eric och Felicia fick fortsatt förtroende vid JEM. Eric började lite trevande men spelade upp
sig under lagtävlingen som Sverige till slut vann med hela 20 slag före Tyskland. Felicia hade lärt sig
efter nationscupen och gjorde en mycket bättre turnering. Hon spelade stabilt hela lagtävlingen som
Sverige vann även på damjuniorsidan, 17 slag före Tyskland.
Individuellt var det tuffare för Uppsalas representanter. Eric fick inte till de riktigt låga varven i regnet
som krävdes för att utmana om medaljer. Han slutade på 14e plats. Felicia låg bättre till placeringsmässigt, men var lika långt från medalj som Eric. Hennes EB-spel låg i nivå med de som tog medalj,
men betongspelet var för dåligt. Till slut blev det en femteplats för Felicia.
I matchspelet stötte Eric på patrull direkt och förlorade med 2-6 i första omgången. Felicia gick det
bättre för. Hon tog sig till semifinal, men förlorade där med 3-5. I bronsmatchen fick hon möta segraren från slagspelet och Felicia hade chansen men förlorade till slut i sudden.
Croation Grand Prix, Zaton
Ingen ren nationscup för seniorerna, men en ersättningstävling i form av Croatian Grand Prix.
Sverige hade bara ett lag med, men i det ingick Uppsala Fredrik Persson. Hela svenska laget spelade stabilt och tag hem segern i lagtävlingen och individuellt var Fredrik bäst av alla efter att ha
snittat 26,4 på filten.
Den efterföljande finalen spelades i Speed Minigolf Mode. Man har 60 sekunder på sig att klara
banan. Spik ger 1 poäng, klara banan under 60 sekunder ger 2 poäng och om man inte klarar banan
under 60 sekunder får man 3 poäng. Den av de sex startande med högst poäng efter bana 6, 9, 12,
15 åker ut och segraren är den med lägst poäng efter bana 18. Fredrik visade att han klarar av denna spelmodell också och vann till slut på 24 poäng, 1 poäng för Schweizaren Daniel Moser.
VM, Zaton
Fredrik var givetvis självskriven för VM-truppen, men han fick sällskap av ytterligare tre Uppsalaspelare. Andreas Cederholm, Sandra Kungsman och Karin Olsson som spelade sitt första mästerskap sen 2009.
I herrarnas lagtävlingen hände någonting som aldrig hänt tidigare. Sverige blev utan medalj på ett
mästerskap där filt var ett av underlagen. För damerna blev det betydligt roligare. Efter fyra av sex
varv var de lika med Tyskland. På näst sista varvet fick tyskorna till ett riktigt bra filtvarv och hade två
slags ledning inför avgörande EB-rundan. Det var oerhört spännande och avgjordes inte förrän på
den svåra salton (bana 17) då, vid ett slags underläge, Karin tyvärr inte kunde få i bollen. Det betydde att Tysklands Nicole Birkelbach kunde spika labyrinten för seger med minsta möjliga marginal.
Individuellt såg det bra ut för Karin som hade ledningen. Sandar låg tyvärr långt ner och missade
finalspelet. I masstarten fick Karin problem på filten och gick 33-21 och då Melanie Hammerschmidt
gick 25-21 betydde det att båda låg lika inför sista dubbelrundan. Karin tog ett slag på EBn och även
om hon gick en fin 28a på filten räckte det inte då Hammerschmidt gick 26. Ytterligare ett silver med
ett slags marginal för Karin.
Fredrik låg långt efter täten inför masstarten och behövde göra något riktigt speciellt för att ha med
medaljerna att göra. Andreas låg betydligt bättre till och skulle bara fortsätta som tidigare för att få
med sig en topplacering. 23-28 för Andreas i masstarten gjorde att han rasade och för Fredrik fick
18-27 precis motsatt effekt. Fredrik var nu bara två slag efter Andreas, men båda en bra bit från
medalj. 20 för Fredrik och 23 för Andreas på EBn gjorde att Andreas var helt borta från medaljerna
och att Fredrik inte hade många miss på sig. Sista varvet gick Andreas 27 och slutade 14e. Fredrik
startade upp 1-2-2 och det såg mörkt ut, men sen hände något historiskt. Fredrik spikade alla rest-
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erande 15 banor och noterades för 20 slag! Helt plötsligt var han i ledning och spelare efter spelare
missade honom med några slag. Till slut lyckades Alexander Dahlstedt komma in före, men silver till
Fredrik efter en aldrig tidigare skådad upphämtning.
I matchspelet var det lugnt för Karin de första två omgångarna, men i semifinalen mot Maja Wicki
blev det jämnare. Karin låg under med 4-3 med två banor kvar, men lyckades spika nästa sista och
det blev sudden. Där kunde dock Wicki avgöra och Karin fick spela om bronset mot Melanie Hammerschmidt som vann slagtävlingen. Jämnt här också med 1-1 efter EBn. Återigen hamnade Karin
i underläge på filten och nu vann hon sista banan för att få till sudden. Väl i sudden så vann dock
tyskan även denna duell och Karin slutade fyra.
Bland herrarna gick Andreas och Fredrik fram som ångvältar ända tills de mötte varandra i kvartsfinalen. Till slut vann Fredrik en jämn match med 5-4. I semifinalen stod det 3-3 efter EB-delen och
Fredrik skulle bara spela hem finalplatsen på filten. Men Christian Gobetz vann två av de första fem
filtbanorna och plötsligt var Fredrik i ett jobbigt underläge. Han lyckades dock direkt vinna två banor
och kvittera. Sen vann han ytterligare två banor och var i final med 7-5. I finalen väntade lite oväntat
Ondrej Skaloud som slagit ut Walter Erlbruch i den andra semifinalen. Det stod 1-0 till Fredrik efter
EBn och 3-2 med tre banor kvar. Lika på de kommande två banorna och på sista banan spikade
Fredrik för att äntligen bli världsmästare efter flera silver.
Elitserielaget
Lars Brown, Andreas Cederholm, Marcus Larsson, Anders Olsson, Karin Olsson, Fredrik Persson
och Carl-Johan Ryner. Coach CeGe Anderson.
Division 2
Eric Bohlin, Thomas Damberg, Peter Elfvén, Sandra Kungsman, Rose-Marie Lönnqvist, Love Svensson, Anders Wiklund och Felicia Vikström.
Östsvenska serien
Marco Arancibia, Eric Bohlin, Tom Kungsman, Sture Molin, Jakob Noreland, Johannes Olanders,
Kristina Svensson och Love Svensson.
Europacupen
Anders Wiklund, Andreas Cederholm, Anders Olsson, Fredrik Persson, Lars Brown, Carl-Johan
Ryner och Marcus Larsson. Coach CeGe Anderson.
Svenska Cupen Filt
Marco Arancibia, Eric Bohlin, Peter Elfvén, Johannes Olanders, Love Svensson.
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Ekonomi
Den ekonomiska rapporten visar på ett underskott på 97 865,44 kronor.
Vi ändrade våra spelpriser under 2017, med bl a rabatterat pris tidigt på vardagar. Vi ökade vår
försäljning av golfspel jämfört med 2016 med 148 180 kronor. Även varuförsäljningen ökade;
7 030 kronor mer jämfört med 2016.
Konto 3110 – Golfspel:
Ungefär samma antal serier som 2016, så den ändrade prissättningen har gjort ökningen.
Konto 3135 – Golfartiklar-klubbollar:
Vi köpte in lite fler bollar och sålde då också fler.
Konto 3510 - Medlemsintäkter
Tillströmningen av medlemmar har varit högre än beräknat.
Konto 3520 - Fakturerade frakter
Vi har börjat att bokföra frakten vid bollförsäljningar.
Konto 3530 - Prispengar
Vi fick 6 000 kr för att vi vann Östsvenska serien.
Konto 3710 - Ofördelade intäktsreduktioner
Felet som legat kvar på konto 1910 Kassa sedan Magdalenas gjorde vår bokföring har nu justerats.
Konto 3985 - Statliga bidrag
Vi har sökt och fått mer bidrag under året.
Konto 4010 - Inköp av kioskvaror
Om man säljer mer behöver vi köpa in mer varor.
Konto 4015 - Inköp föbrmtrl kioskverksamhet
Vi har köpt in professionella allmänhetsbollar. Tyvärr försvann väldigt många så vi fick byta ut dem
mot de gamla.
Konto 4020 - Inköp av golfartiklar
Vi har köpt in Nifo Ryner att ha hemma som provklubbor.
Konto 4025 - Inköp av golfartiklar - klubbollar
Som en följd av att vi producerade och sålde fler bollar, blev kostnaden också högre.
Konto 4030 - Inköp av klubbdräkter
Vi har köpt in riktiga vindjackor av golfmodell som var betydligt dyrare än de vi planerade från Adidas. De från Adidas fungerade inte att spela i.
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Konto 4121 - Logi ungdom
Nytt konto för att lättare kunna se ungdomsverksamhetens kostnader.
Konto 4130 – Reskostnader tävling
Den stora ökningen (179 000 kr under 2016) beror på höjda ersättningar vid individuella tävlingar.
2015 var utfallet 104 000 kr.
Konto 4140 – Måltidskostnader tävling
Budgeten var lite väl tilltagen, men serielagen höll sin budget och EC-laget var en bit under tack vare
att alla luncher åts vid banan.
Konto 4141 - Måltidskostnader ungdom
Nytt konto för att lättare kunna se ungdomsverksamhetens kostnader.
Konto 4150 - Ungdomsverksamhet
Eftersom vi har fått ett tillskott av intresserade ungdomar har vi satsat pengar utöver budgeten. En
del har täckts av bidrag.
Konto 5700 - Frakter och transporter
Vi skickade inget material till Europacupen utan allt togs med på flyget.
Konto 6270 - Föreningsavgifter/Medlemsavgifter
Östsvenska fakturerade aldrig avgiften för 2016, så både 2016 och 2017 kom under 2017.
Konto 6310 - Försäkringspremier
Premien för 2017 hade förfallodatum i slutet av januari 2017 vilket gjorde att ingen premie betalades
under 2016 och två under 2018.
Konto 6570 - Bankkostnader
Vi har varit tvungna att använa iZettle, som har högre avgift, under en period. Årsavgift på VISA-kort
samt terminalhyra har bokförts här.
Konto 6993 - Lämnade bidrag och gåvor
Kampanjen för UNHCR samt två lövkrattningar, då det inte gick att kratta hösten 2016 blev det på
våren 2017.
Konto 7050 - Möteskostnader
Kostnader för höstfesten bokförs nu på 7632.
Konto 7052 - Arbetsgivaravgifter
17 887 kr som skulle varit på 2016.
Konto 7053 - Skatter
23 435 kr som skulle varit på 2016.
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Konto 7054 - Styrelsearvoden
Dragit ner på mötesarvode samt kassör har jobbat mindre då klubbchefen sköter bokföringen och en
del utbetalningar.
Konto 7330 - Reskostnader, ej tävlingsverk.
Kostnaderna för parkeringstillstånden (8 625 kr) bokfört här.
Konto 7335 - Resekostnad ungdom, ej tävlingsverk.
Nytt konto för att bokföra resorna till ungdomsträningar/läger.
Konto 7632 - Personalrepresentation
Nytt konto för fester och representation. Dessa kostnader har tidigare legat på 7050 möteskostnader.
Konto 7920 - Avskrivningar
Justering av felaktiga (för låga) avskrivningar under 2015 och 2016, så vi ligger i fas. Korrekt
avskrivning skulle varit 68 308,65 kr

Sammanfattning
Intäkterna på golfspel och varuförsäljning överträffade förra årets rekordår. Jämfört med 2016 ökade
dessa med 174 558 kr. Trots detta gör vi ett negativt resultat på -97 865,44 kr.
Bland de saker som påverkar resultatet en hel del finns justeringarna för de för låga avskrivningar
2015 och 2016 samt korrigeringen av 1910 Kassa. Tillsammans gör dessa två åtgärder 39 250,93 kr.
De oväntade merkostnaderna på arbetsgivaravgifter och skatter som borde varit på 2016 står för
41 322 kr.
En del konton, försäkringspremier samt lämnade bidrag och gåvor, borde ha budgeterats bättre.
Placeringskontot ligger på 1 917 822,72 kronor.
Våra likvida medel är vid årets slut 1 943 387,17 kronor. Det är 73 381,14 kronor mindre än 2016.

Uppsala
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Revisionsberättelse
Undertecknade revisorer av årsmötet 2018 utsedda att granska Uppsala Bangolfklubbs
räkenskaper för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31, får efter fullgjort uppdrag lämna
följande berättelse:
För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av klubbens räkenskaper och andra
handlingar som lämnar upplysningar om klubbens ekonomi och förvaltning.
Beträffande klubbens ekonomiska ställning och resultat av verksamheten per
2017-12-31, får vi hänvisa till styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och
resultaträkning.
Vi förordar till årsmötet:
•

att fastställa balansräkningen sådan den intagits i styrelsens berättelse samt

•

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Uppsala den

Håkan Moberg

2018

Jakob Noreland
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Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31
Uppsala
Period fg
år: 2016-01-01 - 2016-12-31

Bangolfklubb
Resultatrapport
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3110 Golfspel
3120 Varuförsäljning
3130 Golfartiklar - Kioskverksamhet
3135 Golfartiklar - Klubbollar
3320
3510
3520
3530
3540
3542
3680
3710

Klubbdräkter
Medlemsintäkter
Fakturerade frakter
Prispengar -Tävlingsintäkter
Tävlingsintäkter - Startavgifter hemmatävlingar
Uthyrning av banomåde
Reklamintäkter
Ofördelade intäktsreduktioner

Perioden

Ackumulerat

Periodslut
fg år

1 532 660,00
446 898,00
900,00
166 011,42
13 650,00
59 900,00
4 457,00
21 000,00

1 532 660,00
446 898,00
900,00
166 011,42
13 650,00
59 900,00
4 457,00
21 000,00

1 384 480,00
439 868,00
700,00
247 507,61
2 175,00
50 218,23
0,00
9 000,00

15
2
5
-17

900,00
000,00
000,00
358,03
-1,25

4 800,00
0,00
5 000,00
0,00
1,00

2 251 017,14

2 251 017,14

2 143 749,84

4 639,58

4 639,58

5 052,12

3740 Öres- och kronutjämning

900,00
000,00
000,00
358,03
-1,25

15
2
5
-17

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för
annans räkning
4990 Okonterade Entercard
Övriga rörelseintäkter
3985 Statliga bidrag
3989 Övriga bidrag

42 478,00

42 478,00

21 896,00

16 609,00

16 609,00

16 525,00

59 087,00

59 087,00

38 421,00

2 314 743,72

2 314 743,72

2 187 222,96

-229 914,34

-229 914,34

-216 014,72

-46
-9
-111
-12

-46
-9
-111
-12

-22
-4
-173
-10

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp av kioskvaror
4015 Inköp av förbrmtrl - kioskverksamhet
4020 Inköp av golfartiklar - kioskverksamhet
4025 Inköp av golfartiklar - klubbollar
4026 Inköp av golfartiklar - tävlingsspel
4030 Inköp av klubbdräkter
4040 Inköp av förtäring - arbetskvällar

165,22
400,00
273,37
978,90

165,22
400,00
273,37
978,90

697,44
870,00
041,63
394,71

-56 697,00
-837,00

-56 697,00
-837,00

-5 209,00
-293,40

-467 265,83

-467 265,83

-432 520,90

166,02
040,00
000,00
840,00
786,00
041,17

-77
-22
-8
-6
-5
-141

166,02
040,00
000,00
840,00
786,00
041,17

-84
-17
-5
-2
-4
-120

600,00
524,72
481,35
140,20
229,40
093,70

-11
-217
-6
-72
-3
-46

600,00
524,72
481,35
140,20
229,40
093,70

0,00
-179 288,86
-4 173,00
-85 900,66
0,00
-8 342,00

-617 942,56

-512 184,98

Handelsvaror

4112
4115
4116
4120

Deltagaravgifter ungdom
Tävlingspriser - Hemmatävlingar samt Laxen - Pokaler mm
Tävlingspriser - Klubbtävlingar
Hotell och logi

-77
-22
-8
-6
-5
-141

4121
4130
4131
4140
4141
4150

Logi ungdom
Reskostnader tävling
Reskostnader tävling ungdom
Måltidskostnader tävling
Måltidskostnader ungdomsverk.
Ungdomsverksamhet

-11
-217
-6
-72
-3
-46

4110 Startavgifter
4111 Licenser - Prenumeration Bangolf

-617 942,56
Utskrivet av Carl-Johan Ryner 2018-02-28 12:52:23

042,39
510,00
200,00
710,00
480,00
538,07
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Övriga externa kostnader
5010 Markhyra U-sala kommun
5020 Elektricitet
5030 Vatten och avlopp
5050 Avfallshantering

Perioden
-15
-47
-4
-5

393,00
028,97
075,00
328,00

Ackumulerat
-15
-47
-4
-5

Periodslut
fg år

393,00
028,97
075,00
328,00

-15
-40
-1
-5

196,00
946,25
233,00
283,00
902,00
015,00
052,08
909,00
517,05
962,88
376,00

5193
5220
5410
5420
5460
5470
5700

Trädgård - Växter
Hyra inventarier (Kaffemaskinen)
Förbrukningsinventarier - Livslängd understiger 3 år
Programvaror
Förbrukningsmaterial - Kort varaktighet, ex glödlampor
Reparationer/Underhåll (t ex container)
Frakter och transporter

-2 922,40
-40 407,00
-33 012,91
-2 982,15
-12 710,93
-28 617,93
-250,00

-2 922,40
-40 407,00
-33 012,91
-2 982,15
-12 710,93
-28 617,93
-250,00

-2
-62
-29
-4
-8
-37
-7

5930
6110
6211
6220
6230
6250

Reklam och marknadsföring
Kontorsmateriel
Telefon
TV - Avgift
Datakommunikation
Porto

-2
-3
-4
-2
-10
-6

-2
-3
-4
-2
-10
-6

396,00
288,32
230,00
335,00
625,31
238,95

-8 028,00
0,00
-2 530,00
-2 303,00
-11 567,59
-15 127,51
-6 623,00
-6 398,00

396,00
288,32
230,00
335,00
625,31
238,95

6270 Föreningsavgifter/Medlemsavgifter
6280 Uppvaktningar

-12 210,00
-2 400,00

-12 210,00
-2 400,00

6310
6351
6390
6570
6991

-24 035,00
0,00
-120,00
-18 482,80
0,00

-24 035,00
0,00
-120,00
-18 482,80
0,00

Försäkringspremier
Kundförluster
Övriga kostnader
Bankkostnader (Årspris - Utlandsbetalningar mm)
Övriga avdagsgilla kostnader

6993 Lämnade bidrag och gåvor

Personalkostnader
7050 Möteskostnader
7051
7052
7053
7054

Löner/Styrelsearvoden
Arbetsgivaravgifter
Skatter
Styrelsearvoden

4
-9
-12
-6

0,00
021,00
872,58
146,68
331,00

-26 070,00

-26 070,00

0,00

-305 159,67

-305 159,67

-292 298,62

-2 852,80
-412
-201
-183
-33

170,00
843,00
597,00
040,00

-2 852,80
-412
-201
-183
-33

-13 537,10

170,00
843,00
597,00
040,00

-367 184,00
-158 382,00
-149 573,00
0,00

7315 Tränings- och tävlingsbidrag (Ersättning vid seriespel)
7330 Reskostnader, ej tävlingsverksamhet
7335 Resekostnader ungdom, ej tävlingsverk.

-43 000,00
-18 181,00
-5 043,50

-43 000,00
-18 181,00
-5 043,50

-68 147,00
-2 091,40
0,00

7340 Hotell och logi - Ej tävlingsverksamhet
7570 AMF enligt avtal
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill

-1 281,00
-14 213,00
-16 818,25

-1 281,00
-14 213,00
-16 818,25

-1 003,00
-14 675,00
0,00

-932 039,55

-932 039,55

-774 592,50

-90 201,55

-90 201,55

-41 199,00

-97 865,44

-97 865,44

134 426,96

0,00

0,00

46 850,82

Resultat efter finansiella poster

-97 865,44

-97 865,44

181 277,78

Resultat före skatt

-97 865,44

-97 865,44

181 277,78

BERÄKNAT RESULTAT

-97 865,44

-97 865,44

181 277,78

0,00

0,00

181 277,78

Övriga rörelsekostnader
7920 Avskrivningar banområde
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
8310 Värdeförändring fondkonto

Årets bokförda resultat
8999 Redovisat resultat
Utskrivet av Carl-Johan Ryner 2018-02-28 12:52:23
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Avser Bangolfklubb
perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31
Balansrapport

Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

0,00

0,00

0,00

0,00

10 686,00

10 686,00

1 646,00

0,00

1 646,00

3 827,00
16 266,00

0,00
0,00

3 827,00
16 266,00

20 093,00

0,00

20 093,00

28 670,98
14 948,79
30 325,82

-27 428,98
-3 339,25
-25 752,40

1 242,00
11 609,54
4 573,42

0,00
1 942 822,72
1 110 046,50

8 139,49
-25 000,00
0,00

8 139,49
1 917 822,72
1 110 046,50

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
1510 Kundfordringar
Övriga fordringar
1630 Avräkning skatter & avg.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1710 Förutbetalda hyror
1790 Övr interimsfordringar (Förskottsbetalningar)

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa
1920
1930
1935
1940
1960
1965
1966

Postgiro
Föreningskonto
Klubbchefskonto
Placeringskonto
Västra området, filtbana
Värdeminskning, västra området
Investering västra området

1967
1970
1975
1976
1977

Värdeminskning investering - västra området
Norra området, filtbana
Värdeminskning, norra området
Investering - norra området
Värdeminskning investering - norra området

1980
1985
1990
1995

Södra området, europabana
Värdeminskning, södra området
Investering södra området
Värdeminskning investering södra området

-1 110
110
-22
546
-546
303
-82
668
-668

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Utskrivet av Carl-Johan Ryner 2018-02-28 12:53:46

046,50
070,04
014,04
715,50
715,00
476,00
242,00
707,50
707,50

0,00
0,00
-11 007,00
0,00
0,00
20 249,25
-42 041,15
0,00
0,00

-1 110
110
-33
546
-546
323
-124
668
-668

046,50
070,04
021,04
715,50
715,00
725,25
283,15
707,50
707,50

120 923,00
-70 429,00

34 782,00
-37 153,40

155 705,00
-107 582,40

2 376 552,81

-108 551,44

2 268 001,37

2 398 291,81

-97 865,44

2 300 426,37

2 398 291,81

-97 865,44

2 300 426,37
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Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

-2 217 014,03

-181 277,78

-2 398 291,81

-181 277,78

181 277,78

0,00

-2 398 291,81

0,00

-2 398 291,81

0,00

0,00

0,00

Summa avsättningar

0,00

0,00

0,00

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

-2 398 291,81

0,00

-2 398 291,81

0,00

-97 865,44

-97 865,44

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
2010 Vinst eller förlust från föregående år
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Årets resultat
2099 Redovisat resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT

Uppsala
Bangolfklubb
SLUTORD
Styrelsen vill slutligen framföra ett varmt tack för visat förtroende under verksamhetsåret. Vi tackar
även ledare och aktiva för förnämliga insatser under året.

Uppsala den 28 februari 2018

Thomas Damberg

Johannes Olanders

Ewa B. Andersson

Birgitta Kristoffersson-Ryner

Sören Oscarsson

Marco Arancibia

Erik Ryner

Sture Molin

