Då sommaren inte bjöd på sitt bästa väder
nådde vi inte upp till budgeterat spel och
försäljning i kiosken under utomhussäsongen.
Då även kostnaderna blev lägre än budgeterat
så blev årets resultat innan avskrivningar
positivt. Detta tack vare alla som varit och är
kostnadsmedvetna.
För tredje året
i följd var vårt
representationslag när att ta steget upp i
elitserien. Dessvärre var det tungt för vårt
andralag som kämpade väl men inte mäktade
med att ”hänga kvar” i division 2.
Bättre gick det för tredjelaget som med stor
marginal vann sin division 4 serie. Lite smolk i
bägaren var att de trots seriesegern inte får
avancera i seriesystemet.
Beklagligt är att fem spelare som alla
kandiderade till förstalaget har lämnat
föreningen för att spela i andra föreningar.
Notabelt är att endast en av dessa var med att
vinna division 2 och föra upp Linjen till
division 1 säsongen 2008. Att vi tappat fem
spelare tolkar jag som att vi behöver arbeta
med att bygga upp klubbkänslan och att en
framtida satsning bör byggas på att ta fram och
utveckla spelare ur våra egna led, vilket också
tidigare skett.
För att lyckas med detta behöver vi arbeta mer
aktivt med att rekrytera fler medlemmar, både
ungdomar och vuxna. Och framför allt med att
ta hand om såväl nya som befintliga
medlemmar. Detta kan vi lyckas med genom
att vi alla hjälps åt.
Att ”träning och mycket tävlande” är
utvecklande ser vi t ex på bl a Rickard, Anders
och Elisabeth och Simon.

Jag är övertygad om att organiserad träning
och mycket tävlande kommer att utveckla våra
aktiva spelare på ett positivt sätt. En utmaning
för kommande säsong är att få igång fler
ungdomar och vuxna till att tävla mer, såväl
nationella tävlingar som våra veckotävlingar.
Vidare tycker jag att vi medlemmar bör
fundera på vilka möjligheter vi har att utveckla
klubbens anläggningar och på så sätt bli mer
attraktiva för såväl nya som befintliga
bangolfare i vår närhet.
Jag tror att kan vi i framtiden erbjuda spel på
fler underlag kan det locka fler till föreningen.
Dessutom tror jag att det i en framtida satsning
behövs fler underlag på hemmaplan.
Slutligen vill jag tacka för det stora förtroendet
att få hålla i ordförandeklubban under den
gångna säsongen samt önska alla i Linjen
lycka till med kommande säsong.
Lars Brandt

Tävling

Ungdom
o Rekrytera
fem
nya
ungdomar
Fem nya ungdomar och tre nya juniorer
har blivit medlemmar under året.
o Kontinuerlig
ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamheten
har
varit
kontinuerlig och aktiv under hela året.
o Delta på Ungdoms-SM med sju
ungdomar
och
två
ledare
Fem ungdomar och två ledare har
deltagit på USM i Skoghall (Karlstad).

o Avancemang
till
Elitserien
för
representationslaget
Representationslaget slutade på en
tredjeplats i div 1 södra och kvarstår
därmed i serien.
o Topplacering i division 2 södra A för
Linjens
andralag
(B-laget)
Målet ej uppnått. Linjen 2 degraderades från division 2 södra A.

o Delta på Junior-SM med sex
ungdomar/juniorer
och
ledare
Tre A-ungdomar har deltagit på JSM.

o Vara en ledande arrangör för tävlingar
inomhus
respektive
utomhus
Klubben har, med några få undantag,
inte lyckats lika bra som tidigare år att
skapa ett stort intresse för sina
tävlingar under året. Nya förslag finns
för att vända denna trend.

o 110 tävlingsstarter för våra ungdomar
och
juniorer
Målet uppfyllt. Detaljerad statistik
finns ännu inte tillgänglig.

o 80 startande på Linjens nationella
slagtävling
Målet ej uppnått. Endast 38 deltagare
startade i tävlingen.

o 130 deltagartillfällen på Sportlovet
220 deltagartillfällen under de fem
sammankomsterna, varav 86 flickor
och 134 pojkar.

o 20 startande på Linjens nationella
mixedtävling.
Målet ej uppnått.

o

o

90 deltagartillfällen på sommarlovet
Ungdomskommittén valde att bjuda in
till en bangolfskola istället för till den
traditionella sommarlovsaktiviteten. I
bangolfskolan deltog två flickor och en
pojke med sammanlagt 23 deltagartillfällen.
Verka för att uppfylla uppställda
kriterier för SBGFs verksamhetstävling
Ingen verksamhetstävling har utlyst av
förbundet. Klubben har däremot utsetts
till bästa klubb inom Sydsvenska
Bangolfförbundet vad gäller flest antal
ungdomsstarter på tävlingar under året.

Utbildning
o Fem utbildade i Grönt Kort
Sex medlemmar och en icke-medlem
har utbildats i Grönt Kort vid tre olika
tillfällen under året.
o Fem utbildade i ”Ljusgrönt Kort”
En medlem har utbildats i ”Ljus-grönt
Kort” vid ett tillfälle.
o Tre vidareutbildade Unga Ledare
(steg 2, MunktellArenan i Eskilstuna)
Tre medlemmar har deltagit i
utbildningen.

o Arrangera Grundkurs tävlingsledare i
Stugan,
Badhusparken
Ingen utbildning har genomförts,
eftersom kurser under året ordnats av
geografiskt närbelägna föreningar.
o En ny utbildad lic distriktsdomare
Ingen medlem har utbildats eftersom
kursen inte anordnats i syd under 2012.
o Utbilda
tre
nya
tävlingsledare
Ingen medlem har kunnat delta de
datum när kurserna erbjudits.
o Slutrapportera fyra lärgrupper och sju
arrangemang till Skåneidrotten / SISU
Idrottsutbildarna
Ca
åtta
lärgrupper
och
fyra
arrangemang om sammanlagt 97
studietimmar har slutrapporterats.
Marknad
o Få fler medlemmar aktiva i
marknadsarbetet.
Målet ej uppnått. Det är önskvärt att
fler medlemmar bidrar med att ge
förslag till kontaktpersoner eller själv
tar direkt kontakter med nya sponsorer.
o Öka antalet sponsorer och öka
sponsorintäkten
till
föreningen
Den sammanlagda sponsorsumman har
minskat något under året. Antalet
sponsorer ligger relativt konstant.

Anläggning & kiosk
o Ha välskötta anläggningar som
medlemmar och allmänhet trivs på
Mål uppnått. Anläggningarna får
många uppskattande ord från våra
medlemmar och allmänhetsspelare.

o Erbjuda medlemmar och allmänhet en
god kioskservice inne och ute
Mål uppnått. Klubbens medlemmar
tillsammans
med
Fas-3och
lönebidragspersonal har sett till att
hålla en god kioskservice på våra två
anläggningar.
Styrelse
o Ha välskötta anläggningar och fortsatt
god service till våra kunder
Kiosk- och anläggningsservice har
ombesörjts på ett bra sätt av
medlemmar och personal.
o Vända en negativ trend och öka
medlemsantalet jämfört med 2010
Medlemsantalet har minskat med fem
personer jämfört med 2010.
o Förbättra kommunikationen mellan
styrelse/kommitté/medlem.
Styrelsen har under året påbörjat ett
arbete med förslag till ny kommittéorganisation.
o Se över och om möjligt förbättra
klubbens abonnemangsformer för
telefon/IT
Ett av Badhusparkens två telefonabonnemang har sagts upp. Nytt avtal
har tecknats för internetanslutning
genom ett abonnemang på mobilt
bredband.
o Minst en gemensam medlemsaktivitet
Ingen gemensam medlemsaktivitet har
ordnats under 2011.
o Förbereda och föreslå revidering av
föreningens
nuvarande
stadgar
En första översyn har gjorts av
stadgarna och ett fullständigt förslag
kommer att föreligga årsmötet 2013.

o Uppnå samtliga verksamhetsmål inom
ramen
för
fastställd
budget
Styrelsen har inte kunnat prioritera i
tillräckligt hög utsträckning att följa
upp de verksamhetsmål som fanns
uppställda. En pågående organisationsförändring syftar till att förenkla bl a
uppföljningsarbetet
i
föreningen.

Under verksamhetsåret har styrelse och
kommittéer haft följande sammansättning
Styrelse
Ordförande (VU)
Kassör (VU)
Sekr (t o m sep)
Sekr (fr o m okt)
Vice ordf (VU)
Ledamot (t o m mar)
Ledamot (fr o m apr)
Suppleant (t o m sep)
Suppleant (t o m jun)
Adj ungdomsrepr
Ers ungdomsrepr

Anläggningskommitté
Ebbe Mellblom (ansvarig), Börje Andersson,
Rickard Söderkvist
Marknadskommitté
Lars Brandt (ansvarig), Jan Sandström
Kioskkommitté
Barbro Jönsson, Hildur Assarsson
Kioskschemakommitté
Stefan Wittenström (ansvarig, t o m sep),
Tomas Danielsson (t o m sep),
Andreas Feuk (fr o m okt)
Utbildningskommitté
Andreas Feuk (ansvarig), Camilla Forslund

Lars Brandt
Andreas Feuk
Tomas Danielsson
Jan Sandström (adj)
Stefan Wittenström
Lars Jacobsson
Rickard Söderkvist
Björn Andersson
Mikael Ryderdal
Anders Brandt
Simon Ryderdal

Revisorer
Sven O Mårtensson, Lennart Halldin,
Claes Lindblom (suppleant)
Valberedning
Jan Sandström, Berne Persson
Tävlingskommitté
Stefan Wittenström (ansvarig), Roy Strandh,
Joel Andersson, Mikael Ryderdal,
Tomas Danielsson (t o m sep), Niklas
Johansson (t o m okt), Kent Kirkegaard
Ungdomskommitté
Camilla Forslund (ansvarig), Lars Engstrand,
Andreas Feuk
Uttagningskommitté
Björn Andersson (ansvarig, t o m sep),
Kent Kirkegaard, Roy Strandh

Lotterikommitté
Stefan Wittenström (ansvarig), Lars Brandt,
Tomas Danielsson (t o m sep)
Övriga ansvarsområden
Biträdande kassör
Försäljning golfartiklar
Pensionärssamordn
PR-ansvarig
Sekretariatssamordn
IKT-samordnare
Webmaster
Nyckelsamordnare
Fotoansvarig
Pressklippsansvarig

Hildur Assarsson
Börje Andersson
Berne Persson
Berne Persson
Mikael Ryderdal
Lars Brandt
Fredrik Jacobsson
Inger Hajny
Simon Ryderdal
Hildur Assarsson

Hedersordförande

Berne Persson

Styrelsen har under året avhållit 14
protokollförda ordinarie styrelsemöten och ett
extra styrelsemöte. Verkställande utskottet
(VU) har dessutom haft sex protokollförda
möten under året.
Årsmötet avhölls den 28 februari på Brf
Löparens kvarterslokal med 27 personer
närvarande. Ett extra årsmöte avhölls den 14
april i Stugan. Dessutom har det avhållits ett
medlemsmöte den 22 september i Stugan.

Sydsvenska Bangolfförbundet
Bangolfklubben Linjen har varit representerad
på Sydsvenska Bangolfförbundets årsmöte i
Växjö den 5 mars genom Andreas Feuk
(ombud med rösträtt) och Camilla Forslund.
Inom Sydsvenska Bangolfförbundet har
Camilla Forslund varit sekreterare i styrelsen
och Andreas Feuk har varit ordförande i valberedningen.

Svenska Bangolfförbundet
Utan rösträtt har Camilla Forslund och
Andreas Feuk närvarat vid förbundsmötet i
Haninge.
Andreas Feuk har varit sekreterare och VUledamot i förbundsstyrelsen, samt kommittéansvarig i utbildningskommittén. Andreas har
under året också ingått i arbetsgruppen för
organisationsöversyn inom förbundet.

Ordförandenätverk - SamLa
Lars Brandt har representerat klubben vid ett
antal av föreningen SamLa:s nätverksträffar
för ordföranden. Föreningen riktar sig till
personer som är ordföranden eller kassörer i
idrottsföreningar och andra ideella föreningar i
Landskrona.
En av träffarna anordnades i Badhusparken
den 9 augusti med ett 10-tal av nätverkets
medlemmar närvarande.

ÖresundsTouren
Andreas Feuk och Niklas Johansson deltog
från Linjen vid ett uppstartsmöte i Landskrona
den 3 oktober för bildande av ÖresundsTouren. Andreas är initiativtagare till touren
och sammankallande till uppstartsmötet där 12
deltagare från sammanlagt sex klubbar deltog.
Niklas Johansson blev invald i tourkommittén
vars uppgift är att samordna administrationen
av tourens deltävlingar och final.

Camilla Forslund har varit ledamot i förbundsstyrelsen, samt i förbundets ungdoms- och
juniorkommitté och varumärkesgrupp.

LISA
Lars Brandt och Andreas Feuk har
representerat klubben vid LISAs årsmöte den 7
mars. Lars Brandt har också deltagit på halvårsmötet den 7 november.
Andreas Feuk har varit ordförande i LISAs
valberedning.

Branschorganisationen Svensk Minigolf
Klubben har varit medlem i branschorganisationen Svensk Minigolf under året.
Organisationen erbjuder sina medlemmar
bättre inköpsavtal hos ett antal leverantörer av
bl a kioskvaror. Hans Olofsson, som är
föreningarnas kontaktperson, har besökt
klubben den 27 maj för att presentera
verksamheten och de tjänster som erbjuds
inom ramen för olika leverantörsavtal m m.

Vid klubbens årsmöte den 28 februari avgick
klubbens förste ordförande Berne Persson från
sin post. Berne tog initiativ till att starta
föreningen 1986 och har allt sedan dess varit
ordförande. Ett enhälligt årsmöte utsåg Berne
till Bangolfklubben Linjens hedersordförande.
Andreas Feuk och Stefan Wittenström avtackade Berne med blommor, gåva och en
tavla.
I samband med Landskrona Idrottsgala i
Idrottshallen fick Elisabeth Brandt ta emot
ungdomsstipendium ur LISAs ungdomsfond
för sina idrottsinsatser under 2010. Elisabeth
blev den nionde medlemmen i Linjen som fick
mottaga ett individuellt ungdomsstipendium
från LISA.
Elisabeth Brandt och Anders Brandt erhöll i
samband med klubbens årsmöte tävlingskommitténs priser för årets spelare på damrespektive herrsidan.

Medlemsantalet har minskat något under 2011.
Glädjande är dock att antalet ungdomar ligger
på oförändrad nivå jämfört med 2010. Antalet
medlemmar med spelarlicens har också ökat
något.
12 nya personer har blivit medlemmar under
året, fördelat på fem ungdomar, tre juniorer
och fyra vuxna. Två av dessa är spelare från
andra klubbar som ansökt om övergång och
flytt av sin licenstillhörighet till Linjen.
Rose-Marie Lönnkvist från Tantogårdens
BGK respektive Ann-Christin Jacobsson från
Sjövikens IF hälsas båda hjärtligt välkomna
som ny respektive ’ny-gammal’ i föreningen.
Fem av våra spelare ur A-laget har valt att
lämna föreningen för spel i andra klubbar. Vi
önskar spelarna lycka till framöver.

tjogotal olika företag, fördelat mellan
protokollsponsorer
och
sponsorpaketsamarbeten. Kommittén har också introducerat
sponsorspel som ett erbjudande för framför allt
företagen. Sponsorspel är ett paket med
förbetalda biljetter för bollspel.
Berne Persson har varit PR-ansvarig och
samordnare för mediareferat. Artiklar/notiser
har varit införda i både lokalpress och nättidningar. Hildur Assarsson har varit pressklippsansvarig och svarat för arkivering av
publicerade artiklar.

Tabell 2. Publicerade artiklar/notiser om Linjen
under 2011.
Publikation/media
HD Landskrona Posten (LP)
Lokaltidningen Landskrona
Landskrona Direkt (nättidning)
Bangolftidningen

Antal 2011
29
2
1
3

Tabell 1. Klassvis fördelning av medlemsantalet
per 2011-12-31
Klass
HV
DV
OB
OG
HS
DS
HJ
DJ
PA
FA
PB
FB
PC
FC
Passiv
Totalt
Licens

2011
12
5
1
2
9
2
6
3
1
2
3
1
8
4
4
63
48

2010
15
6
1
1
12
1
0
2
4
2
2
2
10
5
5
68
43

2009
15
7
2
1
13
2
1
3
6
2
2
3
7
5
6
75
49

Förändr
-3
-1
0
+1
-3
+1
+6
+1
-3
0
+1
-1
-2
-1
-1
-5
+5

BGK Linjens ungdomsverksamhet innefattar
ungdoms- och juniorklasserna, d v s barn och
ungdom mellan 7-15 år och juniorer mellan
16-19 år. Verksamheten har bestått av olika
delar och aktiviteter, såsom träningskvällar,
läger, utbildningar, mästerskap och särskilda
ungdomstävlingar. Ungdomarna har också
deltagit i den allmänna tävlingsverksamheten,
genom framför allt nationella tävlingar,
tourtävlingar och seriespel / ungdoms- och
juniorseriespel.

Ungdomsträning

Marknadskommittén har fortsatt sitt aktiva
arbete och antalet sponsorer och samarbetspartners har varit på en fortsatt hög nivå. Vid
årets slut hade klubben samarbete med ett

Tyngdpunkten i verksamheten har bestått av ca
40 ungdomsträningar på framför allt onsdagskvällarna. Närvaron på ungdomsträningarna
har varit god och det har varit glädjande att
följa ungdomarnas utveckling och framgångar
under året.

Under januari till mars samt oktober till
december har träningarna huvudsakligen
bedrivits i Bangolfhallen och i maj till
september i Badhusparken. Föreningshuset
Plantan har också nyttjats till några av
ungdomsträffarna, framför allt i mellanperioden mellan inomhus och utomhus.
Bangolfinstruktör
En extra tränarresurs erhölls under sommaren
från Svenska Bangolfförbundets (SBGF)
bangolfinstruktörsprojekt. Anders Brandt (till
vardags medlem i Linjen) har under del av
sommaren varit anställd av SBGF och bidragit
med extra träningspass i sin roll som
bangolfinstruktör. Camilla Forslund och
Andreas Feuk har i övrigt varit ansvariga för
träningskvällarna och ledare för övrig
ungdomsverksamhet.
Sammanställning
Den sammanlagda närvaron på klubbens
ungdomsträningar och andra aktiviteter samt
de speciella lovaktiviteter som anordnas i
samverkan med Landskrona stad, framgår av
tabell 3 nedan.
Tabell 3. Ungdomsaktiviteter med bidragsstöd,
perioden 2008-2011
Period

såväl spelmässigt som socialt, att träna i den
omfattningen
på
olika
anläggningar
tillsammans med andra ungdomar och ledare.
Lägerdeltagandet framgår i tabell 4 nedan.
Tabell 4. Antal deltagande ungdomar från Linjen i
lägerverksamhet
Läger
Tjejläger
Betongläger
Riksläger

Plats
MunktellArenan
Askim
Skoghall

Underlag
EB och
Filt
B / (MOS)
Filt

Antal
3
5
4

Betongläger i Askim
Klubben anordnade också ett eget läger i
Göteborg den 5-6 maj för att utveckla våra
ungdomar och juniorer i betongspel. Fem
ungdomar/juniorer och två ledare deltog på
lägret som startade på fredagen med att
provspela den nya MOS-anläggningen i
Gullbergsbro. Banan fick med beröm godkänt
och tillhör bland de absolut bästa MOSbanorna i landet. Lördagen fortsatte sedan med
betongspel hela dagen fram till avresan på
kvällen. Sandra Weaver, elitspelare i
Jönköping och f d världsmästare, hade bjudits
in som gästtränare och delade frikostigt med
sig en massa tips kring spelvarianter och bollar
för att utveckla spelarna på betongunderlaget.

2011

2010

2009

2008

Sammankomster

91

70

71

30

Deltagartillfällen

689

551

685

482

Sammankomster

(*)

74

61

50

Deltagartillfällen

(*)

444

354

242

995

1029

724

Ungdomskommittén har haft ett föräldramöte
den 6 april i Bangolfhallen för att informera
framför allt nya föräldrar och berätta mer om
klubben och ungdomsverksamheten. Fredagen
den 20 maj anordnades en gemensam grillkväll
i Badhusparken med ungdomar och föräldrar.
Aktiviteten fick god uppslutning och efter en
lottad partävling med ungdom/förälder
avslutades kvällen med grillning som klubben
bjöd på.

Ungdomsläger
Med stöd av Bangolfförbundets idrottslyftsmedel har klubbens ungdomar kunnat
delta på ett större antal läger under året. Det
har varit mycket utvecklande för ungdomarna,

Ett samarbete med Borstahusens Segelsällskap
(BoSS) resulterade i två utbyten med, inte
oväntat, bangolf och segling på programmen.
Onsdagen den 18 maj samlades ett 15-tal
ungdomar från BoSS och lika många

1) Vår (1/1-30/6)

2) Höst (1/7-31/12)

Totalt tillfällen

(*) Statistik ännu ej klar för hösten 2011

Övriga ungdomsaktiviteter

ungdomar från Linjen för att träna och spela en
enkel liten tävling tillsammans. Kvällen
avslutades med grillade hamburgare och
dricka. Ett tack riktas till de ledare och
föräldrar som fixade framför allt grillningen.
Tre dagar senare bjöd BoSS tillbaka och
anordnade en mycket trevlig familjedag med
segling i ett strålande majväder. Instruktörer
från klubben inledde med ett kortare teoripass
som därefter fortsatte med praktisk segling
tillsammans med BoSS erfarna ledare och
ungdomar. Eftermiddagen avslutades med
grillning på hamnplan som BoSS bjöd på. Ett
10-tal ungdomar från Linjen och sju föräldrar
deltog i aktiviteten. Ett stort tack riktas till
Borstahusens Segelsällskap med Henrik Aulin
i spetsen, för ett trevligt utbyte och samarbete.

Ungdomstävlingar & USM
Satsningen på att ge fler av ungdomarna Grönt
Kort och därmed möjlighet att tävla, har
fortsatt under året. Förutom den formella
behörigheten, ska ungdomen själv vilja tävla
och känna sig mogen för att ta detta steg, som
alltid görs i samförstånd med föräldrar och
ledare. Det är glädjande att ytterligare några
ungdomar har tagit detta steg vilket
förhoppningsvis skapar ett vidare och djupare
intresse för sporten.
Årets stora tävling för ungdomar - UngdomsSM - spelades i år på Skoghalls BGKs fina
anläggningar på Hammarön söder om
Karlstad. Samtliga av Linjens fem deltagare
hade spelat minst ett USM tidigare. Truppen
bestod av fem ungdomar samt två ledare och
en extra föräldraresurs.
USM är förutom ett mästerskap, också ett
drygt veckolångt läger för våra ungdomar där
man tränar, äter, sover och umgås tillsammans.
Det blir mycket bangolfträning under veckan,
men också en del tid att träffa och lära känna
nya bangolfkompisar från hela landet.
Skoghall svarade för ett mycket fint
arrangemang och en av kvällarna bjöd de
också på grillfest för alla ungdomar och ledare.

För Anders Brandt, Elisabeth Brandt och
Simon Kirkegaard var det också den sista
USM-tävlingen eftersom de kommande år blir
uppflyttade i juniorklassen. Elisabeth Brandt
spelade på topp och kunde ta hem guld i både
filttävlingen och betongtävlingen.
För
Elisabeths del var 2011 också premiärår för
betongspel, vilket inte gör prestationen sämre.
Jämnheten i betongspelet och klassens enda
gröna varv på filten, var jämte en härlig
vinnarinställning, avgörande faktorer för att
kunna spela till sig båda guldmedaljerna.
Jämnheten på filten talade också till Carolina
Larssons fördel, som lyckades ta hem en fin
bronsmedalj. En medalj borde Carolina också
haft för att hon överhuvudtaget ställde upp och
spelade efter att ha genomgått en stor
operation som hindrat henne från att träna
inför tävlingen. På betongen var det endast ett
slag som skiljde Carolina från att ta hem
ytterligare ett brons.
I motsvarande åldersklass för pojkar deltog
både Anders Brandt och Simon Kirkegaard.
Anders öppnade filttävlingen med ett grönt
varv och fortsatte därefter med två röda varv.
Inför det fjärde och sista varvet kunde Anders,
efter ytterligare ett rött varv, ganska ohotat
erövra
silvermedaljen.
Hemmaklubbens
Markus Ljungblad blev alltför svår att slå
denna dag med idel gröna varv. Simon
placerade sig mitt i startfältet och slog flera av
de spelare som hade lägre handikapp, vilket är
oerhört glädjande och överensstämmer med
den resultatutveckling som Simon visat under
året. På betongen var Anders hårsmånen från
att ta ytterligare en medalj, men slutade på en
delad fjärdeplats, endast ett slag från bronset.
Simon fick inte spelet att stämma fullt ut på
betongen, men avslutade tävlingen med ett fint
30-varv.
Oliver Jönsson kämpade väl i den yngsta
pojkklassen, Pojkar C och slutade på en femterespektive sjätteplats i de båda tävlingarna.
Ledarna Camilla Forslund och Andreas Feuk
vill också ge ungdomarna en eloge för god
sammanhållning, gemenskap och för ett gott
uppförande såväl på banorna som utanför. Vi

vill också passa på att rikta ett tack till Lars
Brandt, som deltagande förälder, och som
servat med körning, mat och andra praktiska
göromål.

Hemmaarrangemang
Ungdomsfemman
BGK Linjen stod också som arrangörsklubb
för årets upplaga av Ungdomsfemman – en
distriktslagtävling för ungdomar. Fem lag från
tre distrikt deltog i tävlingen. Arrangemanget
fick beröm för fin service i kiosk och
sekretariat.
Syd blå segrade före Väst och Mellan. Syd röd
blev fyra och Syd mini femma. Anders Brandt
och Elisabeth Brandt ingick i Syd blå, Simon
Kirkegaard i Syd röd och Oliver Jönsson i Syd
mini. Anders Brandt blev bäst individuellt med
ett snitt på 28,2 över de sex varven.
Ungdoms- och juniorseriespel
En ny satsning från klubbens sida var att bjuda
in till ett gemensamt ungdoms- och juniorseriespel över tre omgångar. Serien startade i
november och avslutas i slutet på februari
2012. Sju lag från sammanlagt fem klubbar
deltar i seriespelet. Linjen deltar med ett
klubblag och två mixade lag tillsammans med
Perstorp och Kulladal. Robin Persson och
Pontus Pettersson har tävlingsdebuterat genom
att delta i seriespelet.
Juniorsatsning
Klubben har genom åren varit positiv till att
stödja satsande ungdomar som siktar mot spel
på högre nivåer. Malin Jacobsson och Joel
Aronsohn (f d Andersson) var de senaste i
raden att ha gjort en elitsatsning som så
småningom resulterade i juniorlandslagsplatser
och spel i Junior-EM/VM. Det är därför
glädjande att vi nu har ytterligare några
ungdomar och juniorer i klubben som vill göra
en särskild satsning i sporten med möjlighet
till att bli uttagna till talanggrupper, elitläger
och juniorlandslag.

För att utvecklas ytterligare behövs det träning
och tävlingsspel på samtliga av de tre
vanligaste spelunderlagen (filt, EB och
betong). Eftersom vi inte har betongunderlag
inom vårt distrikt har det medfört ett antal
resor till de anläggningar där betongspel
erbjuds. Anders Brandt och Elisabeth Brandt
har varit flitiga gäster på tävlingar utanför
distriktet, såväl utomhus som på våra
inomhusanläggningar runt om i landet.
Årets SM/JSM spelades på Växjö BGKs filtoch EB-anläggningar på Spetsamossen. Från
klubben deltog Anders Brandt, Elisabeth
Brandt, Simon Kirkegaard och Carolina
Larsson i JSM-klasserna. Anders slutade på en
trettonde- och Simon på en sjuttondeplats i
herrjuniorklassen. Elisabeth Brandt och
Carolina Larsson hamnade med en sjunderespektive åttondeplats precis utanför kvalplats
till sista dagens finalspel. SM-tävlingarna ger
möjlighet till massor av träning och chansen
att få mäta sig med de bästa spelarna i sin
åldersklass. Noteras kan att samtliga av
Linjens ungdomar spelade i Ungdom A vid
tävlingstillfället och därmed tillhörde det
yngre startfältet i sin klass.
Rekrytering och utåtriktad verksamhet
Åtta nya ungdomar och juniorer mellan 7 och
17 år har rekryterats under året. Flertalet av
dessa har deltagit aktivt på ungdomsträningarna. Fem av ungdomarna har dessutom
ställt upp i sin första tävling. I samband med
ungdomsträningarna får även föräldrar samt
mor- och farföräldrar spela fritt, vilket har
uppskattats.
Liksom tidigare år har klubben deltagit i
kommunens
lovprogram.
Bangolf
på
vårvinterlovet har under ett antal år varit en av
de mest populära aktiviteterna och samlat
ungdomar under hela veckan i Bangolfhallen.
Under vårvinterlovet, vecka 8, deltog under
fem dagar närmre 200 ungdomar. 86 flickor
och 134 pojkar gav sammantaget 220 (140)
deltagartillfällen. Ett stort tack riktas till

Marie Pålsson och de övriga ledare som ställde
upp under veckan.
Nytt för i år var att klubben bjöd in till en
minigolfskola med ett fastlagt program och
särskilda tränare. Elisabeth Brandt och Simon
Ryderdal ställde upp som minigolfinstruktörer
och tränade de tre deltagande ungdomarna
under fem av lovets dagar. Två flickor och en
pojke gav sammanlagt 23 deltagartillfällen.
Elisabeth och Simon fick fina lovord för sin
ledarinsats i minigolfskolan.
Utbildning & ledarutveckling
Ungdomskommittén m.fl. har deltagit på ett
antal kurser, fortbildningar och temakvällar
under året.
Tabell 5. Förteckning över utbildning och ledarutveckling
Kurs /
temakväll
Idrottsledarskap

Plats

Deltagare

Helsingborg

Andreas Feuk

UngaLedare,
steg 2

MunktellArenan
Eskilstuna

Anders Brandt,
Elisabeth Brandt,
Simon Ryderdal

Ungdomsledarkonf.

Eskilstuna

Andreas Feuk,
Camilla Forslund

Kost &
prestation

Landskrona

Lars Brandt,
Andreas Feuk,
Camilla Forslund,
Inger Hajny

Inspirationsföreläsning
”Värdefullt”

Helsingborg

Lars Brandt,
Andreas Feuk

Utmärkelser & priser
Sydsvenska Bangolfförbundet utlyste en
tävling för flest ungdomsstarter vid tävlingar
under 2011. Linjen vann denna tävling och
kommer att få ett pris på 1000 kronor som kan
användas till ungdomsverksamheten.

Avslutning
Ungdomskommittén vill avslutningsvis rikta
ett stort tack till samtliga ungdomar för deras
fina uppträdande. Ett stort tack också till de
tränare och föräldrar som på olika sätt ställt
upp under året. Ett tack för gott samarbete
riktas också till personal på Fritids- och kulturförvaltningen och Föreningshuset Plantan.

Året som gått har inneburit en omfattande
tävlingsverksamhet. Den stora tyngdpunkten
på tävlingssäsongen är inomhushalvåret i
Bangolfhallen, men liksom tidigare år, har vi
även ordnat ett antal tävlingar i Badhusparken.
Seriespel
Klubben har deltagit med tre serielag under
utomhushalvåret. Två lag har spelat i Svenska
serien och ett lag i Sydsvenska serien
(distriktsserie). Dessvärre lyckades inte Alaget med målsättningen att vinna sin serie,
division 1 södra. Det åtråvärda avancemanget
till Elitserien får skjutas på framtiden. En
tredjeplats i tabellen blev slutresultatet och
därmed kvarstår laget i division 1 för
kommande år (2012).
Tabell 6. Svenska Serien 2011, Division 1 Södra
1
2
3
4
5
6
7
8

Kungälv
Nässjö
Linjen
Skoghall 2
Olofström
BGK Jönköping 2
Granhyddan
Växjö

3073
3262
3124
3195
3179
3259
3282
3418

33
26
25
22
21
20
12
9

Andralaget (B-laget), som vann sin serie 2010,
fick under det gångna året ett betydligt tuffare
motstånd. Endast två av lagen i division 2
södra A var andralag och att mäta sig med
andra klubbars förstalag blev övermäktigt.
Trots goda förberedelser och en ganska
spelstark trupp, fick laget infinna sig i en sista-

plats i serien och därmed blir det åter division
3 spel för andralaget under 2012.
Tabell 7. Svenska Serien 2010, Division 3 Södra A
1
2
3
4
5
6

Åstorp
Perstorp
Kulladal
Sjöviken
Staffanstorp
Linjen 2

2402
2442
2533
2599
2624
2713

26
22
19
15
6
2

För tredjelaget blev året en succé. Med ett fint
och stabilt spel kunde laget vinna 12 av 15
matcher, vilket med gott mått räckte till en
serieseger. I laget har bl a några av klubbens
lovande ungdomar ingått. Dessvärre får laget
inte avancera i seriesystemet eftersom
klubbens andralag blev nedflyttat till division
3.
Tabell 8. Sydsvenska distriktsserien,
division 4 södra A
1
2
3
4
5
6

Linjen 3
Tobisvik
Hjelmsjö 2
Kärnan 2
Malmö 2
Viskan

2858
3116
3204
3152
3257
3430

24
16
16
14
12
8

Inomhusåret 10/11 blev även det en succé för
Linjens lag. En dubbelseger i division 1 visade
bredden på vår trupp och distanserade A-lag
som Staffanstorp, Åstorp och Kulladal.
Ytterligare tre lag från Linjen deltog i
seriespelet. Linjen 3 och 4 i division 2 och
Linjen 5 i division 3. En bra kämpaanda
karaktäriserade samtliga lagen.
Tabell 9. Inomhusserien 2010/2011, division 1.
1
2
3
4
5
6

Linjen 1
Linjen 2
Åstorp
Staffanstorp
Kulladal
Gladsaxe

1640
1750
1808
1858
1861
2139

28
22
17
12
11
0

Tabell 10. Inomhusserien 2010/2011, division 2.
1
2
3
4
5
6

Malmö
Kulladal
Kärnan
Linjen 3
Staffanstorp 2
Linjen 4

1989
2035
2038
2197
2196
2338

26
22
20
12
7
3

Tabell 11. Inomhusserien 2010/2011, division 3.
1
2
3
4
5
6

Granhyddan
Hjelmsjö
Helsingborg
Malmö 2
Linjen 5
Hjelmsjö

2279
2292
2447
2639
2937
3034

28
22
18
14
6
2

Tävlingsarrangemang
Den nationella tävlingen i juni samlade
dessvärre ett färre antal startande i år. Med 38
starter innebar det en lägstanotering för
startfält vid våra tävlingar.
Klubben stod också som arrangerande klubb
för Mixed-DM tillsammans med Sydsvenska
Bangolfförbundet. Här lyckades Linjen hålla
sig väl framme på två av prispallens platser.
Anders Brandt och Elisabeth Brandt segrade
och på tredjeplats återfanns mixedparet Kent
Kirkegaard tillsammans med Malmös AnneLise Strandh.
Sex mixedpar och 24 individuella spelare kom
till start vid årets klubbmästerskap. I mixedklassen segrade det nykomponerade paret
Fredrik Jacobsson / Rose-Marie Lönnkvist
före fjorårsmästarna Anders Brandt / Elisabeth
Brandt. På tredjeplats återfanns Andreas Feuk
/ Camilla Forslund. I den individuella tävlingen tog Andreas Feuk sin tredje titel som
klubbmästare. Han fick därmed också en
inteckning i vandringspriset som är skänkt av
Restaurang & pub Tycho Brahe. I den
efterföljande solvallafinalen segrade Andreas
Feuk före Fredrik Jacobsson och Rickard
Söderkvist.
Det är glädjande att klubbens medlemmar är
flitigt representerade på tävlingar runt om i
landet, från de mindre distriktstävlingarna till

de större mästerskapen. Tävlingsstarterna har
också resulterat i en hel del framskjutna
placeringar under året, vilket traditionsenligt
har sammanställts här nedan.

IT Midsommartävling Askim (26/6)
UF
Elisabeth Brandt
segrarinna
UF
Carolina Larsson
tvåa
IT Skoghalls 12:e internationella (3/7)
DJ
Elisabeth Brandt
trea
UF
Carolina Larsson
segrarinna
NT Asarum Open (3/7)
C
Camilla Forslund

segrarinna

SM Växjö (13-16/7)
HJ
Anders Brandt
DJ
Elisabeth Brandt
DJ
Carolina Larsson
HS
Andreas Feuk
HJ
Simon Kirkegaard
OTH
Kent Kirkegaard

13:e
sjua
åtta
24:e
17:e
21:e

NT Sjöviken (31/7)
HV
Kent Kirkegaard

segrare

USM filt Skoghall (4/8)
PA
Anders Brandt
FA
Elisabeth Brandt
FA
Carolina Larsson
PA
Simon Kirkegaard
PC
Oliver Jönsson

SILVER
GULD
BRONS
åtta
femma

USM betong Skoghall (6/8)
PA
Anders Brandt
FA
Elisabeth Brandt
FA
Carolina Larsson
PA
Simon Kirkegaard
PC
Oliver Jönsson

fyra
GULD
fyra
elva
sexa

DM Kärnan (21/8)
HS
Björn Andersson
HJ
Anders Brandt
FA
Elisabeth Brandt
PC
Oliver Jönsson
PA
Simon Kirkegaard
HS
Claes Lindblom
HJ
Tim Nietosvuori
HJ
Simon Ryderdal

BRONS
BRONS
GULD
BRONS
GULD
GULD
SILVER
GULD

NT Spetsamossen Open Växjö (5/6)
D
Elisabeth Brandt
segrarinna

NT Strängnäs (28/8)
FA
Elisabeth Brandt

segrarinna

NT Linjen (12/6)
A
Björn Andersson
UBC
Sebastian Andersson
B
Anders Brandt
B
Tomas Danielsson
C
Göran Ekman
B
Andreas Feuk
D
Inger Hajny
C
Simon Kirkegaard
C
Simon Ryderdal

Klubbmästerskap Linjen (10-11/9)
HV
Kent K – Göran E – Lars E
DV
Aina – Inger – Yvonne
HS
Andreas F – Rickard – Fredrik
DS
Rose-Marie L
HJ
Simon R – Tim N
PA
Anders B – Simon K
FA
Elisabeth B
PB
Sebastian A – Teddy E
PC
Robin P

LandskronaTouren, deltävling 3 (16/1)
C
Elisabeth Brandt
trea
HV
Kent Kirkegaard
segrare
C
Simon Kirkegaard
segrare
C
Lars Malmros
trea
B
Rickard Söderkvist
segrare
NT Jönköping inomhus ( 27/2)
U
Elisabeth Brandt
U
Carolina Larsson
Top-8 Olofström EB kval 4 (5/3)
A
Björn Andersson
C
Tomas Danielsson
A
Roy Strandh

segrarinna
trea
segrare
tvåa
tvåa

LandskronaTouren, deltävling 4 (6/3)
A
Björn Andersson
segrare
HV
Kent Kirkegaard
segrare
C
Lars Malmros
tvåa
Tourfinal Landskrona Touren (3/4)
A
Björn Andersson
segrare
HV
Kent Kirkegaard
segrare
C
Simon Kirkegaard
segrare
B
Rickard Söderkvist
tvåa
NT Perstorp (24/4)
C
Elisabeth Brandt
HV
Kent Kirkegaard
B
Rickard Söderkvist

trea
trea
trea

NT Jönköping EB-DM (29/5)
PA
Anders Brandt
FA
Elisabeth Brandt
PA
Simon Kirkegaard
HJ
Simon Ryderdal

GULD
GULD
BRONS
SILVER

segrare
tvåa
tvåa
segrare
segrare
trea
tvåa
trea
tvåa

Mixed

Rose-Marie / Fredrik J
Elisabeth B / Anders B
Camilla F / Andreas F
Solvalla Andreas F – Fredrik J – Kent K
NT Linjen #1 Bangolfhallen (23/10)
A
Anders Brandt
trea
C
Elisabeth Brandt
segrarinna
HV
Kent Kirkegaard
segrare
Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan (30/10)
C
Elisabeth Brandt
trea
NT Jönköping Västsvenska Touren 3 (11/12)
B
Anders Brandt
segrare
NT Linjen #2 Bangolfhallen (18/12)
A
Anders Brandt
trea
C
Elisabeth Brandt
segrarinna
HV
Kent Kirkegaard
segrare
B
Rose-Marie Lönnkvist
segrarinna
B
Rickard Söderkvist
trea

allmänhetsspelare.
Deltagarna
får
grundläggande kunskap om regler samt teknik,
speltips och en kort presentation av
föreningen.
Lars Brandt har deltagit på en temakväll om
försäkringsfrågor och skatter den 29 mars på
Föreningshuset Plantan i Landskrona.
Andreas Feuk och Camilla Forslund har
deltagit på Svenska Bangolfförbundets
ungdomsledarkonferens helgen den 9-10 april
i Eskilstuna.
Anders Brandt, Elisabeth Brandt och Simon
Ryderdal har deltagit på Unga Ledare – steg 2
i Eskilstuna den 16-17 april i regi av Svenska
Bangolfförbundet. Föreläsare var Peter
Gyllhag och Marita Gyllhag.

Tävlingskommittén tackar samtliga spelare
och ledare för det gångna året och hoppas att
2012 blir ett minst lika bra år med många
framskjutna tävlingsplaceringar.

Klubben har anordnat en utbildningskväll för
såväl klubbens som andra föreningars medlemmar på Plantan den 11 april. Temat var
kost, prestation och energibarn med
föreläsaren Anna Hallén från Ängelholm.
Temakvällen, som fick många uppskattande
ord, samlade ca 15 deltagare. Från Linjen
deltog Lars Brandt, Camilla Forslund, Inger
Hajny och Andreas Feuk.

Utbildningsverksamheten har bestått av kurser
i egen regi samt deltagande på externa kurser,
föreläsningar och fortbildningar. Kommittén
har också svarat för att söka utbildningsbidrag
från Landskrona stad och utbildningsstöd från
SISU Idrottsutbildarna.

Andreas Feuk har i mars deltagit på två
kurskvällar i Idrottsledarskap med Thomas
Önnevik som föreläsare. Kursen anordnades
av SISU Idrottsutbildarna i Skåne.

Kommittén har haft också haft ett mycket gott
samarbete med Skåneidrotten. Johanna
Ingvaldson har varit klubbens kontaktperson
och i sin roll som utvecklingskonsulent bistått
klubben med värdefulla råd och stöd i vårt
samlade utvecklings- och utbildningsarbete
under året.
Kurser i Grönt Kort och ”Ljusgrönt kort” har
arrangerats under året. Sex medlemmar och en
personal har utbildats i Grönt Kort. Ytterligare
en av våra ungdomar har utbildats i
”Ljusgrönt kort”. Grönt kort är en utbildning
som
erbjuds
våra
medlemmar
och

Lars Brandt, Andreas Feuk och Marie Pålsson
har deltagit på kurs i Idrott Online medlemsregister grund den 17 oktober. Mats Andersson
var föreläsare och kursen arrangerades av
Skåneidrotten.
Andreas Feuk har deltagit på en kassörskurs i
Helsingborg den 20 oktober. Olle Möller var
föreläsare på kursen som arrangerades av
Skåneidrotten.
Lars Brandt och Andreas Feuk har varit på en
inspirationsföreläsning om projekt Värdefullt
som anordnades av Skåneidrotten den 15
december.

I samarbete med SISU Idrottsutbildarna har
åtta lärgrupper och fyra arrangemang om
sammanlagt 30 sammankomster och 97 (81)
lärgruppstimmar redovisats. Studietimmarna
kommer att generera ersättning i kontanta
medel för utbetalning under 2012.

Under året har klubbens pensionärer haft ett
antal utbyten med andra klubbars pensionärer.
Fem klubbar deltar i dessa utbyten med
varierande antal deltagare vid de respektive
tillfällena. Under inomhusåret har samtliga
tillfällen arrangerats av olika klubbar i
Bangolfhallen.

Kiosken är pulsen i vår utåtriktade verksamhet
och svarar för servicen till såväl medlemmar
som kunder. Bemanningen delas mellan vår
personal och på kvällar/helger klubbens
medlemmar. Kioskkommittén tar här ett extra
stort och värdefullt ansvar genom att bemanna
kiosken vid flertalet av våra tävlingsarrangemang.
Strax innan jul utsattes dessvärre en ur
personalen för ett grovt rån i samband med
stängning av Bangolfhallen. Åtgärder vidtogs
direkt och i slutet på året sågs rutinerna över
ytterligare, vilket resulterade i ett antal punkter
som i början på 2012 har diskuterats med
Götahus bevakning, polismyndigheten, Landskrona stad och Arbetsmiljöverket.

Klubben har tagit emot sex ungdomar som
deltagit
i
kommunens
feriepraktik.
Ungdomarna har varit behjälpliga med diverse
arbeten på anläggningen i Badhusparken och

fungerat som ett fint komplement till ordinarie
personal under semesterperioderna.
Under hösten har Ebbe Mellblom byggt om
bana 16 till en ränna. Arbetet har varit
omfattande eftersom det krävt uppbyggnad av
en platå till greenen.
Inför inomhussäsongen blev sekretariatet i
Bangolfhallen målat genom en insats av Tim
Nietosvuori, Anders Brandt och Lars Brandt.
Komplettering av hyllsystemet och ändrad
möblering återstår för att skapa mer effektiv
förvaring och öka trivseln i rummet.
Styrelsen har tagit ett beslut om att investera i
en luft-luft värmepump till Stugan i Badhusparken. Värmepumpen kommer att bidra till
att sänka elkostnaderna för uppvärmningen av
Stugan. Värmepumpen kan förhoppningsvis
vara på plats innan hösten 2012.

Klubbens webbplats www.linjen.nu har varit
en uppskattad sida där våra sponsorer kunnat
synas på. Dessutom så har den fungerat som
en viktig informationskanal för allmänhet,
medlemmar och tävlingsdeltagare.

Den traditionella lottförsäljningen har legat på
en låg nivå under året. Ungdomskommittén
har för tredje året, sålt ett antal av BingoLottos
julkalendrar för att finansiera vissa av
ungdomsverksamhetens kostnader.
Lotterikommittén har i slutet på året också
införskaffat ett antal Sverigelotter som vi kan
sälja i kiosken, men också av de medlemmar
som har möjlighet. Sverigelotten är relativt
lättsåld och vi hoppas denna kan skapa ett
positivt intresse för lottförsäljning i klubben.

Klubbens ekonomi har varit god under året.
Försäljningen av bollspel och kioskvaror har
varit något lägre än 2010, men budgeten har
ändå kunnat hållas tack vare sparsamhet samt
projektmedel och utbildningsstöd från framför
allt idrottslyftet.
Alla medlemmar som varit involverade i
kioskverksamheten eller annan verksamhet
som genererar intäkter till föreningen, är värd
en stor eloge för ett fantastiskt arbete under
året. Det är denna ekonomiska bas som ger
trygghet och möjlighet att driva verksamheten
vidare. Vi vill även i fortsättningen kunna
satsa på våra ungdomar, tävlings- och seriespel
och för att driva och utveckla anläggningarna i
Badhusparken och Bangolfhallen.
Våra generösa öppettider för allmänhetsspel
som i princip är en året-runt-verksamhet, hade
heller inte varit möjlig utan hjälp av vår
personal. Marie Pålsson har varit lönebidragsanställd under hela 2011 som kioskbiträde,
men också svarat för lokalvård och visst
administrativt arbete. Under året har också
Jeanette Bohjort, Bertil Bennström och Kerstin
Weissbrot arbetat hos via Fas-3 projekt.
Styrelsen uttrycker ett stort tack för det fina
arbete som dessa fyra personer svarat för
under året.
För en fungerande klubbekonomi är kontanthanteringen av kiosk och andra utlägg själva
hjärtat i den ekonomiska redovisningen. Hildur
Assarsson svarar här för ett fantastiskt arbete i
sin roll som biträdande kassör.
Sedan några år tillbaka är föreningen helt
skuldfri och kan därigenom använda
resurserna fullt ut till vår verksamhet. Det
mindre överskott som genererats årligen under
senare år, kan därigenom bilda ett kapital för
att i framtiden kunna investera i nya
anläggningar. Styrelsen har, som ett led i detta,
gjort en översyn över klubbens tillgångar och
förvaltningen av dessa. Som en följd av
översynen har vi bundit visst kapital på kortare
tid i syfte att öka avkastningen på sparade

medel. Placeringarna har varit gynnsamma och
vi har därigenom kunnat öka räntan med över
tre tusen kronor, eller fyra gånger mer än
budgeterat.
Driften av Bangolfhallen har med åren också
ökat och är inte längre självförsörjande. En
viss ökning kommer att ske av avgifterna för
spel och kioskvaror i Bangolfhallen under
kommande år.
Byggnationen av hus kring vår anläggning i
Badhusparken börjar allt mer ta form. Vi har
blivit av med ”vår” parkeringsyta, men istället
fått ett antal nya grannar. Byggnationen av
ytterligare hus fortsätter under 2012 för att stå
färdigt någon gång under 2013. Vi passar på
att hälsa alla nya grannar välkomna till
området och ser fram emot ett gott samarbete.
Diskussioner kommer att fortsätta med
Landskrona
stad
angående
ersättande
parkeringsplatser i området, inte minst en
handikapplats intill vår anläggning.

Avslutningsvis vill styrelsen passa på att rikta
ett stort tack till Landskrona stad och dess
fritids- och kulturförvaltning, Arbetsförmedlingen, Skånes Idrottsförbund / SISU Idrottsutbildarna, sponsorer, allmänhet, tävlande,
publik och inte minst alla medlemmar och
föräldrar som ställer upp i det gemensamma
klubbarbetet.
Landskrona, 20 februari 2012
Lars Brandt
ordförande

Stefan Wittenström
vice ordförande

Andreas Feuk
kassör

Rickard Söderkvist
ledamot

Jan Sandström
adj sekreterare

Anders Brandt
ungdomsrepresentant

Resultaträkning Bangolfklubben Linjen 2011-01-01 - - 2011-12-31

Resultatenhet

Not

Intäkter

Kostnader

Utfall
2011

Utfall
2010

Budget
2011

Anläggning

1

0

-251 301,00

-251 301,00

-233 619,00

-265 000

Kiosk

2

466 729,40

-131 657,86

335 071,54

346 313,64

370 300

Marknad

3

34 520,00

0

34 520,00

40 101,00

27 000

Tävling

4

72 880,00

-155 386,82

-82 506,82

-93 223,50

-74 500

Ungdom

5

47 019,91

-31 861,90

15 158,01

-13 994,85

-37 498

Utbildning

6

2 764,00

-902,00

1 862,00

-8 910,45

-2 999

825,00

0

825,00

500,00

3000

239 619,00

-268 132,30

-28 603,30

-3666,59

-45500

864 357,31

-839 241,88

25 115,43

65 794,75

2,00

-30 000,00

-30 000,00
-4 884,57

-35 000,00
30 794,75

-30 000
-29 998

3884,15
-1 200,00
-2 200,42

538,47
0,00
31 333,22

1 000
-28 998

-2 200,42

31 333,22

-28 998

-2 200,42

31 333,22

-28 998

Lotteri
Styrelsen

7

Rörelseresultat
Avskrivningar
Planenliga avskrivningar
Resultat efter avskrivning
Finansiella poster
Ränteintäkter
Bankkostnader
Resultat efter fin. poster
Bokslutsdisp & skatter
Bokslutsdispositioner
Skatt
Resultat efter skatt

Årets resultat

8

3 884,15
-1 200,00

-

Balansräkning

Not

2011-12-31

2010-12-31

0,00

0,00

Materiella anläggningstillgångar
Stugan
Filtanläggning
Inventarier

57 615,00
145 852,00
17 180,43

65 615,00
165 852,00
19 180,43

Summa anläggningstillgångar

220 647,43

250 647,43

23 159,00

23 159,00

32 208,00

0,00

9 605,00
2 722,00
4 000,00
-557,50
15 769,50

7 581,00
2 711,00
4 000,00
-480,5
13 811,50

82 279,85
102 121,49
201 410,40
50 352,60
436 164,34

239 660,57
171 305,34
410 965,91

451 933,84

424 777,41

727 948,27

698 583,84

TILLGÅNGAR
Anläggningtillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
-

Omsättningstillgångar
Varulager

Kioskvaror och klubbkläder

Fordringar

Upplupna intäkter

Kassa

Handkassor
Dagskassa
Växelkassa
Felkassa
Summa kassor

Bank

Företagskonto (bankgiro)
Enkla sparkonto företag
Placeringskonto 1
Placeringskonto 2
Summa bankmedel

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

9

Balansräkning

Not

2011-12-31

2010-12-31

Eget kapital

494 003,82

496 204,24

Ban- och reparationsfond

131 000,00

131 000,00

Summa Eget kapital

625 003,82

627 204,24

0,00

0,00

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter

10

81 507,60

71 379,60

Upplupna kostnader

11

4 138,00

0,00

1 710,00

0,00

15 588,85

0,00

102 944,45

71 379,60

Leverantörsskuld
Avräkningskonto / skuld till medlem
Summa Kortfristiga skulder

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

12

727 948,27 698 583,84

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Not

Konto

Utfall 2011

Utfall 2010

Budget 2011

1

Anläggning
Reparation & underhåll utomhus
Reparation & underhåll inomhus
Larm & säkerhet
Hyra inomhus
Försäkringspremier
Arrende
Vatten/avlopp
El förbrukning Badhusparken
El nät Badhusparken
El förbrukning Bangolfhallen
El nät Bangolfhallen
Avfallshantering

- 4 056,00
-3 867,00
-5 483,00
-163 332,00
-8 462,00
-1 623,00
-5 063,00
-28 627,00
-4 885,00
-19 821,00
-2 408,00
-3 674,00

-3 148,00
-1 265,00
-7 760,00
-160 984,00
-7 987,00
-1 623,00
(0,00)
-32 800,00
(0,00)
-16 949,00
(0,00)
-2 725,00

-10 000
-10 000
-9 000
-164 000
-10 000
-3 000
(0)
-35 000
(0)
-20 000
(0)
-4 000

182 421,00
89 484,00
77 670
30 475,00
78 959,40
-53 987,98
-55 250,33

196 729,00
98 377,00
70 100
32 675,00
84 979,00
-67 371,37
-46 941,99

215 000
110 000
73 000
26 000
85 000
-75 000
-50 000

34 520,00

40 306,00

30 000

57 270,00
-24 905,00
15 700
-117 697,06

50 150,00
-25 477,00
16 270
-127 860,50

53 000
-28 000
21 500
-113 000

32 983,00
14 036,91
-21 550,90
-4 734,00
-4 925,00
0,00

13 038,00
10 330,10
-24 435,00
-6 000,00
-4 500,00
0,00

12 500
9 500
-33 500
-15 000
-5 000
1,00

0,00

0,00

0

31 690,00
-118 477,57
-87 056,00
130 909,00
75 600,00
-2 500,00
-12 030,00

32 600,00
-76 706,59
-71 038,00
112 558,00
99 000
-6 000,00
-15 200,00

28 000
-110 000
-95 000
150 000
100 000
-6 000
-14 000

-20 000,00
-8 000,00
-2 000,00

-20 000,00
-10 000,00
-5 000,00

-20 000
-8 000
-2 000

2

3
4

5

6

7

8

Kiosk
Försäljning bollspel Badhusparken
Försäljning kioskvaror Badhusparken
Försäljning bollspel Bangolfhallen
Försäljning säsongskort Bangolfhallen
Försäljning kioskvaror Bangolfhallen
Kioskinköp utomhus
Kioskinköp inomhus
Marknad
Sponsring + sponsorspel
Tävling
Intäkt tävlingar Bangolfhallen
Kostnad tävlingar inomhus
Intäkt tävlingar utomhus
Kostnad tävlingar utomhus
Ungdom
Föreningsstöd kommunalt
Aktivitetsstöd statligt
USM
JSM och OBS-tävlingar
Ungdomsfonden
Idrottslyftet projekt avser nettokostnad;
överskottet 2011 överförs till 2012
Utbildning
Idrottslyftet utbildning avser nettokostnad;
Överskottet 2011 överförs till 2012
Styrelsen
Medlemsavgifter
Lön anställd
Skatt och arbetsgivaravgift
Lönebidrag
Fas-3 bidrag
Avgifter Sydsvenska Bangolfförbundet
Avgifter Svenska Bangolfförbundet
Planenliga avskrivningar
Avskrivning filtanläggning 2006
Avskrivning Stugan
Avskrivning inventarier

Not

Konto

BR 2011

9

Upplupna intäkter
Bidrag Arbetsförmedlingen + startavgift
avseende tävling 2011

32 208,00

10

Förutbetalda intäkter
Periodisering av intäkt säsongskort samt
överföring av medel från Idrottslyftet
projekt och Idrottslyftet utbildning till 2012

11

Upplupna kostnader
Skatt och arbetsgivaravgift för dec-11

12

Avräkningskonto (skuld till medlem)
Ej reglerade utlägg från 2011

81 507,60

4 138,00
15 588,85

Landskrona 20 februari 2012
Styrelsen, Bangolfklubben Linjen

Lars Brandt

Andreas Feuk

Stefan Wittenström

Rickard Söderkvist

Jan Sandström

Anders Brandt

