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Området
Under vintern fick styrelsen ett förslag att göra västra
anläggningen mer inriktad på allmänhetsspel från Carl-Johan
Ryner och Sarah Carlsson. Styrelsen tyckte att det lät intressant
och gav områdeskommittén i uppdrag att sätta ihop en
fullständigt förslag med hinder från CityGolf och ett par
egendesignade saker. I första skedet kommer 10 banor att förses
med nya hinder i början av säsongen:
Bana 1
Uppsala slott
Bana 3
Fyra lådor (som en tvåport) med blomsterarrangemang
Bana 5
180°-loop. CityGolfs version visas här under, vår
variant ska dock sträcka sig över hela banbredden.
Bana 6
Elefant (CityGolf)
Bana 8
Roulette (CityGolf)
Bana 9
ev Lada (CityGolf)
Bana 12 Spiral (CityGolf)
Bana 15 Basketkorg
Bana 17 Domkyrkan
Bana 18 Borg (CityGolf)

Ytterligare fem banor står på tur för, men med tanke på vad
kalaset kostar så avvaktar vi lite med dessa.
Södra anläggningen (Europabanan) kommer inte att genomgå
någon förändring. Däremot kan vi bli tvungna att byta ut första
kullen på bana 16 eftersom den inte går att fästa i banstommen.
För första gången på ganska länge kommer vi att göra en
justering av klubbstugan. Öppningen på verandan mot norra
anläggningen kommer att bygga igen med en grind som ska vara
stängd all tid utom då leveranser behöver gå igenom där. Tanken
bakom detta är främst att bli av med allt ”trafik” över verandan
från besökare som kommer in från åpromenaden. Detta ger en

Sida 2 av 7

lugnare fikahörna, samtidigt som vi kan få in ett bord till uppe i
hörnet. Antalet obehöriga personer som lyckas ta sig in
klubbstugan borde också minskas.

Kassören har ordet
Vid tiden för utgivningen av förra KAP-Bladet återstod ännu ett
par veckor av öppethållningen i kiosken och därför kan vi först
nu presentera hur det gick med allmänhetsspelet under hela
säsongen. Till årets säsong togs ett radikalt grepp när det gäller
priset och systemet för allmänhetsspelet. Från att ha fått betala
för en serie så fick man nu spela så mycket man ville under en dag
för ett enhetspris. Vi förstod naturligtvis att vi skulle tappa
intäkter på detta om vi inte höjde priset och därför kostar det
numera 50 kr för vuxen och 25 kr för ungdom.
Vi sålde totalt 19 864 serier vilket är en minskning med 2 497
serier jämfört med 2005. Nu är ju detta inte riktigt jämförbart
eftersom det är ett helt nytt system jämfört med 2005 och vi får
därför avvakta med utvärderingen om det är ett bra system eller
inte till säsongen 2007 har avverkats. I och med prishöjningen så
tog vi trots minskningen av antalet serier in 70 510 kronor mer
än säsongen 2005. Det var dock ett större tapp än jag hade
förväntat mig och därför blir det också ett rejält minus på
intäktssidan i budgeten.
Kommer vi då att ha kvar detta system eller ska vi återgå till det
gamla? Jag har vid årets budgetredovisning för styrelsen lagt
fram det som att vi ska ge det nya systemet ett år till och detta
har accepterats. Trots att det var en del som gnällde och tyckte
det var för högt pris så överväger dock de positiva rektioner vi
fått. Därför måste vi ge det ytterligare ett år för att se om folk
vänjer sig vid detta. Jag är av den uppfattningen att folk är så
vana vid att bara spela ett varv, och då bara betala för det, så det
kommer att ta ett tag innan de vänjer sig vid ett nytt system.
När det gäller det gångna året sett i ett ekonomiskt perspektiv så
kan jag inte säga annat än att det ser illa ut. Ett resultat som
slutar på minus 211 643 kronor och 172 197 kronor mindre i
kassan än vid förra årsskiftet kräver naturligtvis en förklaring.
För det första kom det som ovan refererats in betydligt mindre
pengar genom allmänhetsspelet än vad vi budgeterat för. De
övriga intäktskontona gick dock bra men totalt sett fattades det
135 156 kr på intäktssidan.
För det andra så kom en del överraskningar på utgiftssidan i form
av mycket högre kostnader för spelet i Europacupen, högre
personalkostnader och avgifter i samband med SM, nödvändiga
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inköp av förbrukningsartiklar, t ex gick såväl högtryckstvätt som
blås sönder, högre kostnader på elen beroende på Vattenfalls
debiteringssystem och inköp av nya standar och vimplar för
kommande uppvaktningar. Även avkastningen på fondkontot blev
lägre än förväntat. Allt av detta gick inte att förutse vid
budgeteringen varför kostnaderna blev 108 701 kronor högre än
budgeterat. Totalt sett så blir det alltså ett minus på 211 643
kronor i stället för en budgeterad vinst på 32 214 kronor.
Kunde vi då ha gjort något under säsongen för att minska denna
förlust? Vid månadsskiftet juli/augusti var förlusten 43 595
kronor, vilket går att ta igen om augusti blir en bra månad, och
då det i månadsskiftet var fint väder så såg förutsättningarna
bra ut. Nu fortsatte inte det fina vädret så i månadsskiftet
augusti/september var förlusten i stället högre. Då hade säsongen
gått så långt så det var bara ett drastiskt tag på utgiftssidan som
kunde stoppa förlusten. På styrelsemötet i början på september
visste vi att vi kvalificerat oss för Europacupen med två lag och
att den skulle bli mycket dyrare än budgeterat, ca 135 000 kronor
mot budgeterade 83 000. Vi diskuterade därför om vi skulle dra oss
ur för att rädda ekonomin men kommer fram till att det skulle ge
oss allt för dåligt PR inom bangolfsverige och vara ett svek mot
de spelare som hade tagit oss dit. Eftersom vi också hade pengar på
banken till äventyret så beslutade vi att fullfölja. En starkt
bidragande orsak till de mycket högre kostnaderna för
Europacupen är att den sista seriespelsomgången i elitserien ligger
så sent att det inte går att beställa flyg och hotell till billigt pris.
Eftersom man kommer ner till under 30 dagar i förväg så får man
ta vad som finns kvar och då oftast till ett mycket högre pris.
Enligt våra beräkningar fördyrade detta med 30-35 000 kronor.
Detta har påtalats för förbundet med önskemål om att de ska
lägga den sista seriespelsomgången tidigare eller att de tidigt kan
avtala med något reseföretag om bokning av platser som kan tas
av den klubb som kvalificerar sig.
Kan vi då hoppas på ett bättre år 2007? Ja, som jag ser det kan vi
det. Vi kommer att göra en satsning på västra området med
allmänhetshinder så att det blir en anläggning av typen
äventyrsbana som numera är så populärt. Därmed hoppas vi locka
tillbaka en del av allmänheten så att det blir lite ökade intäkter
jämfört med 2006. Totalt på intäktssidan blir det dock intäkter
som ligger i paritet med utfallet 2006 så det är på utgiftssidan som
det måste hända saker. Här ser vi minskningar när det gäller
inköp av tävlingsdräkt, förbrukningsmateriel, kontorsmateriel
och uppvaktningar. Det är dock på tävlingssidan som de stora
utgiftsminskningarna finns. Tävlingsavgifterna minskas då vi inte
arrangerar SM eller nationella tävlingar på hemmaplan.
Tävlingspriserna blir betydligt lägre av samma anledning. Resor
och hotell minskar betydligt tack vare att Europacupen går i
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Eskilstuna, för dit räknar vi med att vi ska ta oss. Bara denna
tävling blir ca 50 % billigare och vi har också lyckats få tag i
billigare hotell och resor till övriga tävlingar. Vi har också en
seriespelsomgång på hemmaplan för vardera av serielagen.
Hittills i år har inte hänt så mycket på den ekonomiska fronten.
Det är de vanliga fasta utgifterna och lite spelavgifter för
inomhusspel. Svenska Cupen har avverkats där vi deltog med fyra
lag och ett lag lyckades vinna så det blev en intäkt på 11 000
kronor som första priset var. Nu räckte inte detta till att täcka
kostnaderna utan det äventyret gick back med ca 15 000 kronor.
Året på börsen har också börjat bra jämfört med 2006. Vårt
fondkonto har från årsskiftet ökat med 31 000 kronor att
jämföra med hela förra årets ökning på drygt 18 000.

Tävlingar
Sedan förra KAP-bladet i mitten av september har två riktigt
stora t’ävlingar avgjorts med Uppsalarepresentation. Först ut var
förra årets stora höjdpunkt, Europacupen i Lissabon.
Både herr- och damlag siktade på att ta de ädlaste medaljerna.
Damerna tappade dessvärre alldeles för mycket redan första
dagen på denna betong som påminde en hel del om filtspel.
Herrarna hade däremot en mycket bättre start då värsta
konkurrenterna och tillika regerande mästarna, Hardenberg,
spelade mycket tveksamt i början. Herrlaget spelade så pass bra att
de var i ledning 6 av de 7 varven. Dessvärre var de inte i ledning
efter det varvet som var viktigast, det sista. Hardenberg spurtade
förbi, tack vare en kombination av bra tyskt spel och mindre bra
svenskt spel, och vann till slut med sju slag. Damerna fick aldrig
riktigt till spelet, men kämpade på och kunde hålla undan och ta
bronset. Åt de två tyska lagen i topp fanns ingenting att göra
denna tävling. Både herr- och damlaget längtar till sista helgen i
oktober då, förutsatt att det triumferas i Elitserien (herrarna)
och 3-manna-SM (damerna), en gruvlig revansch ska utkrävas på
Tyskarna. Ett glädjeämne från tävlingen är det fantastiska
världsrekordet som Anders Olsson satte på tävlingens femte varv.
20 slag kommer att stå sig länge.
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Fr. v. Jessica Rengbrandt, Karin Wiklund, Daniel Olofsson
(C), Charlotte Ryner, Sandra Bengtson

Bakre raden fr. v. Fredrik Persson, Anders Olsson, Lars
Brown, Thomas Pölder, C-G Anderson (C).
Främre raden fr. v. Carl-Johan Ryner, Peter Samuelsson,
Anders Wiklun

Under Trettonhelgen spelades årets första SM-tävling. Det är
Svenska Cupen som 2006 antog den nya tidsordningen med viktiga
tävlingar inomhus och i år så hade den förlagts till välkända
MunktellArenan i Eskilstuna. Vi förra tävlingen hade Uppsala med
tre lag och lyckades med bravaden att ta en dubbelseger. I år
ställde vi upp med fyra lag, men tyvärr lyckades vi inte upprepa
fjolårets bedrifter.
Lottningen var bra och upplagd för en returmatch mellan
Uppsala 1 och 2, men när Uppsala 1 klantade till sig med ett
horribelt 88-varv och förlorade sista gruppspelsmatchen mot
Jönköping så föll planerna. Uppsala 2 kunde nämligen inte undgå
att vinna sin grupp vilket ledde till returmatch redan i
kvartsfinalen. Tyvärr var det bara lag 1 och 2 som klarade sig
vidare till cupspelet. Lag 3 hade en riktig mardrömslottning
(Tantogården 1 och Kungälv), men hade chansen att ta sig vidare.
Trots heroiska insatsar av samtliga medlemmar blev det förluster
mot båda topplagen. Lag 4 gjorde precis allt rätt när de slog
Södertälje och Tanto 3 och var klara för kvartsfinal, när
plötsligt Södertälje chockade elitserielaget Skoghall och vann
med ett slag. Samma poäng för Uppsala, Skoghall och Södertälje
och respass för Uppsala på sämre slagantal.
I Cupspelet blev det alltså bara två Uppsalalag och dessa möttes
direkt i kvarten. Det blev seger för lag 1 79-83 och de fortsatte
med att slå Södertälje i semi (86-97) och sedan avstyrdes Tanto 2
lätt i finalen 80-88. Årets första SM-guld till Uppsala!
I MunktellArenan har det som vanligt spelats en massa
tävlingar under vintern. Förutom Svenska Cupen så spelades den
första internationella Munktell Open över fem filtvarv. Det kom
elva Uppsalaspelare till start, varav sex damer!
I damklassen blev det en mycket klar Uppsalaseger. Karin
Wiklund startade upp med en 27:a första varvet, men kunde sen
inte få spelet att stämma utan noterade en 34:a som lägst på de
övriga varven. Detta öppnade för Charlotte Ryner som spelade sin
livs golf. Efter en 31:a första varvet blev raden 27-31-39-25. Sista
Sida 6 av 7

varvet låg hon dessutom 13 hemma efter 15 banor, men tyvärr
satte en femma på örkeln stopp för nytt banrekord. Hennes
totalsumma på 153 slag hade räckt till en femteplats i
herrklassen. Övriga Uppsalatjejer visade verkligen vilken bredd vi
har i klubben; Sandra Bengtson trea, Sara Klarin fyra, Anna Boldt
femma och Maria Olsson sexa, med ett slags marginal till sjuan.
I herrklassen rivstartade Fröslundas Anders Görlin med en 24:a.
Den enda av Uppsalaspelarna som hakade på något var Carl-Johan
Ryner som låg två efter tre serier, fem slag efter. På fjärde varvet
fick C-J till spelet ordentligt och noterade en 23:a, tre slag bättre
än Görlin. På sista varvet slog Görlin sju på bana 2 och C-J tackade
för givmildheten och spelade säkert in i mål på 29 slag och seger
med åtta. Anders Olsson spelade sin första tävling sen US Open och
slutade fyra.
Kvaltävlingarna till filtens top-10 i MunktellArenan har precis
avslutats. Facit för Uppsala blev totalt tre segrar i de tre
deltävlingarna; Sara Klarin, Karin Wiklund och Lars Brown. Dessa
tre har även kvalificerat sig till finalen i dam resp herrar a. Till
finalen i klass b+c har Jakob Noreland och Mikael Ohldén tagit
sig.
Top-10 på EBn är redan avgjord och där segrade Lars Brown (2
delsegrar) i klass a och Micke Ohldén (1 delseger) i klass B. Johan
Brown slutade fyra i klass a-finalen och Karin Wiklund tog en
delseger i klass A.

KAP-bladets självutnämnde redaktör

Carl-Johan Ryner
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