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Golfklubben som du kan gå till
Sedan 2013 drivs Hässlegårdens
Golfklubb i ny regi. Nästan 300
aktieägare/medlemmar är nu basen
i verksamheten. En anläggning
med 18-hålsbana, korthålsbana,
shop, restaurang, inomhushall, gym
och bra konferensmöjligheter. Att
tillbringa en dag på Hässlegårdens
GK är en upplevelse för alla sinnen.
– Mycket av allt arbete som gäller vår
anläggning görs av medlemmarna vilket
också gett oss en otroligt fin sammanhållning inom klubben, berättar Torsten
Segerstéen. ordförande för både aktiebolaget
Hesslegårdens Golfklubb AB och klubben
Hässlegårdens GK.
– Våra greenkeepers är förstås huvudansvariga tillsammans med sina medarbetare, men våra medlemmar hjälper
ideellt till. Även skötsel och viss upprustning av fastigheterna sköts med hjälp
av medlemmarna. Klubben äger fastigheten
och restaurangbyggnaden, däremot hyr vi
banan av kommunen och en privatperson,
säger Torsten.
Anläggningen med 18-hålsbanan i
centrum
– Allt startade redan 1991 med 9 hål
och har därefter succesivt byggts ut för att
hamna på 18 hål 2001. I dag är banorna
och hela anläggningen verkligen i topp-

skick, konstaterar marknadskommitténs
ordförande Curt Nyberg. Ett fantastiskt
jobb som många i klubben kan ta åt sig äran
av. Med det centrala läge som Hässlegårdens
GK har är tillgängligheten hög med promenad- och cykelavstånd från centrum och
med närhet till järnvägsstationen kan vi
även välkomna icke bilburna spelare, såväl
lokala som gäster utifrån landet.
Kansli, shop, restaurang och konferens
– Vårt kansli får idel lovord i de
undersökningar vi genomfört och vår nya
shop är välbesökt. Vårt konferensrum med
plats för 16 deltagare utnyttjas av allt fler.
Nära till restaurang, fria P-platser och som
vi tycker ett mycket bra pris, fortsätter
Curt. Vår välbesökta Restaurang Lövet
dukar från tidig morgon upp en härlig frukostbuffé. Dagens lunch är alltid populär.
På kvällarna erbjuds en à la carte-meny.
– Glöm inte heller vår härliga brunch
på helgerna, flikar Torsten in och får något
drömskt i blicken. Restaurangverksamheten
drivs av samma personer som innehar ett
centralt beläget konditori vid Stortorget
mitt i stan. Härifrån kommer det alltid
nybakade brödet och den tårtbuffé som
lockar allt fler.
Social samvaro och nya kontakter
– Vår vision är att Hässlegårdens GK ska
bli en naturlig mötesplats i Hässleholm,
säger Torsten. Golf är ju en sport där både
unga och äldre kan träffas och spela tillsammans efter sina egna förutsättningar.
Inte minst ungdomar ser vi som en viktig
målgrupp att nå och att kunna erbjuda dem
alternativ till dataspel och LAN-aktiviteter.
Öppenhet och välkomnande är två nyckelord som ska styra vår verksamhet – det
ska kännas enkelt att komma till oss för att
spela, äta en lunch eller bara träna några
timmar.

– Lufta klubborna! Spela som medlem så
många hål du vill eller gör det på vår drivingrange, vår korthålsbana eller vår puttinggreen. Och givetvis i vår inomhushall.
– Vi välkomnar alla. Nu har vi exempelvis inbjudit ensamkommande ungdomar
att någon dag i veckan få prova på vår sport
och komma bort en stund från vardagen,
berättar Torsten.
En anläggning som inbjuder året runt
I klubbhusets ovanvåning finns en inomhushall med sex utslagsplatser, stor puttinggreen och en övningsbunker. En golfsimulator lockar många att spela på världens
bästa banor. Också gymmet är välbesökt. På
vintern spelar många glada amatörer på en
niohålsbana. Om snötäcket är för tjockt tar
skidåkarna över.
Bra samarbete med kommunen
– Det stöd vi får från Hässleholms kommun betyder mycket för oss. Samtidigt tror
vi att vår verksamhet med en citynära bana
är viktigt för kommunen. Vi kan exempelvis erbjuda åtta el-försedda ställplatser (för
husbilar och husvagnar), konstaterar Curt.
Vi skulle vilja bygga ut fler, men det är
kostsamt. Vår förhoppning är att vår kommun ska kunna hjälpa oss att förverkliga vår
dröm. Hässleholm lider brist på ställplatser
och man behöver förstås inte vara golfare
för att utnyttja våra platser.
Det ska inte behöva kosta skjortan att
spela golf
– Vi kan erbjuda förhållandevis låga
avgifter för barn och ungdomar vilket gör
att en hel familj kan spela golf hos oss
utan att bli ruinerade, fortsätter Curt. Våra
lönekostnader påverkar förstås budgeten,
men vi inser vad vår personal betyder för
den kvalitet vi kan erbjuda. Det gäller både
bana och kansli. Tillsammans med alla
våra ideella krafter kan vi verkligen erbjuda
prisvärda golfupplevelser för hela familjen.
– En nyhet för året är ett fördjupat
samarbete med Perstorps GK, Skepparslövs
GK och Wittsjö GK. Genom att som

Välkommen till oss!

Vi kan erbjuda mer än en bra golfbana. Flera olika hotellpaket
för gäster. Åtta elförsedda ställplatser. Konferenser för
max 16 personer. Bara ett par steg till vår restaurang.
Hässleholms centrum ligger på gångavstånd.
Närmare kan du inte komma.
Tel: 0451-843 25 • info@hggk.se • www.hggk.se

medlem köpa ett 4-lingenkort för 1 000 kr
spelar man fritt på fyra banor.
Konferens och paket
I framtiden vill både Torsten och Curt
utveckla spännande erbjudanden till företag
och organisationer där allt ingår; golf, konferens, boende och matupplevelser. Nära till
naturen och med fria P-platser.
– Vi har alla förutsättningar här på
Hässlegårdens GK och med medlemmarnas
hjälp ska vi fortsätta att utveckla oss till en
av Sveriges bästa upplevelser vad gäller golf
och samvaro, avslutar Torsten.

HJÄLP BARNEN SOM FLYR!
Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland,
Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte.
Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er.
Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se
Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto
garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

