
Verksamhetsberättelse för Hässlegårdens GK 2020 

 
Styrelsen:  
Torsten Segerstéen, Anette Nordin Lisbeth Busch, Anders Zachrisson, 

Rune Jönsson och Åke Andersson.  
 

• Coronapandemin satte sin prägel på året. Det sociala livet fick sig en 
rejäl törn men för oss golfspelare blev golfen ett andningshål. 

• Hässlegårdens golfklubb har under året haft tio ordinarie 
styrelsemöten inklusive ett vår- och ett höstårsmöte. Alla mötena 

utom ett hölls på distans via Teams 
• Grand Opening, onsdagsgolfen och all seriegolf blev till följd av 

Corona pandemin inställd. 
• 4-lingensamarbetet har fungerat bra och vi har haft fyra träffar 

under året. 
• Styrelsen riktar ett tack till alla lojala medlemmar, som stöder vår 

verksamhet, utan er har hade vi inte haft en klubb. Vi är en 

medlemsklubb och gör allt vi kan för att det ska märkas! 
• Golfpro. under året var Måns Lundblad och hjälptränare Simon 

Svensson.  
• Golfshopen drevs av klubben i Lars Jagetuns regi. 

• Hemsidan övertogs av Edevint Design AB efter att Henrik Jönsson 
slitit med den under många år. Han ska ha ett stort tack för allt det 

utmärkta arbete han utför helt ideellt! 
• Vi tackar alla våra sponsorer. Utan era bidrag hade vi inte kunnat ha 

en sådan fin bana. 
• Det blev ett ypperligt golfår, både antalet medlemmar och antalet 

greenfeegäster ökade. 
• Restaurangen Lillemors Golf och Catering har haft ett tufft år i 

pandemins tecken. Ordföranden har haft återkommande möten med 
restaurangen. 

• Banpersonalen med ledning av Marcus och Mats har gjort ett bra 

arbete på banan vilket har uppskattats av såväl medlemmar som 
gäster.  

 
 

Verksamhetsberättelse för Herrkommittéen 2020 

 

Kommittéledamöter:  

Christer Thim och Rune Persson 
 

Tisdagsgolfen: Tisdagsgolfen startade den 21 april och hade 18 st 

samlingar fram till den 14 september med uppehåll i 

juli månad. 
Vid samtliga tillfällen samlade spelarna ihop poäng som efter sista 

tävlingen räknades samman och slutsegrare blev Dick Westerblad. Som 
tvåa kom Nils-Åke Svensson och trea blev Rickard Johnsson. 



Det har varit mellan 15 och 39 startande under året.  
 

Det har varit en tydlig ökning av antal deltagare vid våra Tisdagsträffar. 

Detta beror sannolikt på att onsdagsgolfen inte har spelats under året. 
Som meddelats tidigare avtar intresset för spel på tisdagar när 

onsdagsspelet är igång.  Vi avvaktar med spänning säsongen 2021./RP/CT 

  
Seriegolfen: Pga rådande pandemi och tävlingsförbud har inget seriespel 

genomförts under den gångna säsongen. Trist./CT 

 
Vintergolfen/Glöggtävlingen:  

Ett uppskattat arrangemang med stort antal deltagare som har slutit upp 
de lördagar då spel har varit möjligt. Denna avkoppling på 

lördagsgolfen är en trevlig samvaro mellan klubbens medlemmar.  
På grund av Coronaviruset genomfördes finalen på Hässlegården den 5 

april. Segrade gjorde Nils-Åke Svensson på 39poäng, ett stort GRATTIS till 
honom. Prisutdelningen tog plats utomhus i fint väder och i samband med 

denna intog vi en gemensam lunch som var utsökt.  

Glöggtävlingen blev inställd p.g.a. pandemiläget/TL 

 
 

Verksamhetsberättelse Damkommitteen 2020 
 
Kommittéledamöter:  

Ingalill Bengtsson ordförande, Lisbeth Busch, Ann-Christin Jönsson, 
Gunnel Pettersson, Berit Randahl-Carlsson 

 
Pga. rådande pandemi blev många av våra planerade verksamheter 

inställda. 

Tisdagsgolfen genomfördes som planerat med start 21/4. 
Vid två tillfällen genomförde vi gemensamma tävlingar med herrarna. 

Vi avslutade den 15/9 med sedvanlig prisutdelning. 
Ca 15 damer har deltagit varje tisdag. 

Den 31/5 anordnades heldagsträning för Måns. Träningstillfället var för de 
damer som visat intresse för seriespel och deltagande i KM. Det visade sig 

vara en bra satsning. Betydligt fler damer deltog i KM i jämförelse med 
tidigare år. 

Den 8/11 startade vi upp vintergolf på söndagar kl. 11, avsett som ett 
komplement till lördagarnas vintergolf. 

Damkommittéen har sammanträtt 4 ggr under året. 

 
 
 
 
 
 



Juniorkommitténs verksamhetsberättelse 2020 
 
Kommittéledamöter: Catarina Karlsson ordförande, Björn Toft och 

Urban Månsson. 
 

Träningsverksamheten har kunnat rulla på under året med Måns Lundberg 
och Simon Svensson som tränare. Enligt satta mål inför säsongen var ett 

av målen att vi skulle ha två träningar i veckan för de äldre juniorerna 
som har handicap. Det har vi inte kunnat erbjuda. I vår grupp med yngre 

deltagare har vi haft ett stort föräldradeltagande under träningarna. Vi har 

erbjudit föräldrar klubbor och bollar till att testa att slå när deras barn har 
tränat. Vi har rekryterat ca 10% nya juniorer under säsongen utifrån 

träningen. 
Vi har genomfört två uppskattade trivselkvällar under säsongen en 

grillkväll med brännbollsgolf och en kväll med bowling och mat.  
Tjejtävlingen vi planerade för att genomföra i maj att bjuda in andra 

klubbar ställdes in på grund av rådande omständigheter kring Covid - 19.  
Vi har genomfört två uppskattade läger ett på påsklovet och ett på 

sommarlovet. 
Det har saknats under året någon som har kunnat rekrytera fler juniorer 

till vår verksamhet, tex genom skolprojekt. 
Vi har inte haft några juniorer som spelat och tävlat individuellt, 

underlaget har inte funnits. Teen Cup blev förändrat i år på grund Covid-
19 därav tog vi ett beslut att inte ställa upp. 

Vi genomförde en uppskattad Juniorsupport med hjälp av styrelsen och 

andra medlemmar.  
Vi har erbjudit spel på banan där intresset har varit väldigt lågt likaså med 

faddergolfen. 
Vi har inte kunnat skicka iväg några ungdomar på tränarutbildning i våras 

pga. Covid -19. Vi har rekryterat två nya föräldrar till kommittén.  
 

 

Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén (TK) 2020 

 
Kommittéledamöter:  

Bengt Carlsson (BC) ordförande, regel och hcp.ansvarig                                                                         
Kalle Hofvander (KH) vice ordförande, tävlingsprogram 

Eva Berg (EB) sekreterare  
Lennart Antonsson (LA) ledamot och förslag TL-grupper 

Bertil Roswall (BR) ledamot och hövding TL-grupper 
 

TK har under året : 
 

• Genomfört 6 styrelsemöten, EB har skrivit protokoll. 
• KH utarbetat verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget. 

• KH utarbetat preliminärt tävlingsprogram. 

• BC utfört revision av handicap och Lokala Regler.  



• BR utfört kontakt / information till tänkta TL-grupper 
• Utarbetat underlag och spelschema för Bästgolfen. (BC och NÅS) 

 

 
Tävlingsstatistik och ekonomi : 

 
De flesta tävlingarna ställdes in p.g.a. coronaviruset så även seriespelen 

och 4-lingentouren. 
Endast ett fåtal tävlingar genomfördes på hösten med bra deltagarantal   

 
Trots få tävlingar kom vi upp i 414 starter 342 herrar och 72 damer.                                                                                                                                   

Ju fler som tävlar – desto mer pengar blir det ju i klubbens kassa. 
Tänk på det när ni tvekar om ni ska anmäla er till en klubbtävling. 

   
TK vill verkligen passa på att tacka alla som på något sätt gjort det möjligt 

att genomföra klubbens tävlingsverksamhet: Sponsorer, Tävlingsledare, 
övriga funktionärer och naturligtvis de som ställt upp och tävlat. 

 

Trots tappet av de flesta klubbtävlingarna resulterade detta i ett plus till 
klubbens kassa. 

 
Verksamhetsberättelse för Marknadskommittén 2020 
 

Kommittéledamöter:  
Curt Nyberg ordförande, Mats Eriksson, Kurt Westerlid, Lars Lind, Björn 

Nordström och Anders Zachrisson 

 
Marknadskommitténs inriktning för 2019 har förändrats. När 

medlemskommittén återuppstod vid höstårsmötet 2018 innebar det att 
medlemsrekrytering mm flyttades över till medlemskommittén. 

Marknadskommittén har därför under 2019 koncentrerat sig på 
sponsorverksamheten. 

Det ekonomiska resultatet har överträffat budgetmålet efter ett 
förtjänstfullt arbete av sponsorgruppen m fl. vilket också har lagt grunden 

till ett bra utfall även för verksamhetsåret 2020. 
Kommittén har också med framgång verkat för att öka antalet besök 

genom olika erbjudanden. Information om ställplatser, konferensrum, 
restaurang och inomhushall har också givit ett positivt resultat. 

Kommittén och dess sponsorgrupp har begränsat antalet mötestillfällen 

och håller i stället kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. Denna 
strategi fungerar utmärkt. 

Kommittén har upprättat sin egen verksamhetsplan med styrelsens 
verksamhetsinriktning som grund. Planen har godkänts av såväl styrelse 

som årsmöte. 
 

 
Verksamhetsberättelse för Medlemskommittén 2020 



 
Kommittéledamöter:  

Mats Eriksson ordförande, Mats Hansson och Karin Hansson. 

 
2020 skulle blivit en nystart för Medlemskommittén men p.g.a. den 

rådande pandemin har vi fått begränsa aktiviteterna väsentligt. 
 

Mediaaktiviteter och annonsering lokalpress 
Vi har under året haft ett antal annonser i Norra Skåne i syfte att 

rekrytera nya medlemmar, dels genom erbjudande av Grönt Kort 
utbildningar för nybörjare, samt för redan etablerade golfspelare. Detta 

parallellt med motsvarande posters på klubben.  
Facebook annonsering 

Under året har vi genomfört annonser i syfte att rekrytera nya 
medlemmar till våra Grönt Kort utbildningar. 

Medlemsutveckling 
Medlemsutvecklingen har varit bra och givit oss ett hundratal nya 

medlemmar. 

Grönt Kort kurser och träningar 
Grönt Kort utbildningarna blev snabbt fulltecknade och fick kompletteras 

med ytterligare kurser under vår och höst. 
För samtliga Grönt Kort deltagare anordnades en informationsdag med 

banvandring, regelinformation och vett och etikett vid golfspel. Det blev 
en uppskattad dag, som avslutades med en puttningstävling och 

korvgrillning.   
Vi genomförde träningar för medlemmar med hcp. 36 - 54 som också 

snabbt blev fulltecknade. 
Inomhushallen 

Under vinterhalvåret anordnade vi medlemsträningar i vår inomhushall, 
som var uppskattad aktivitet. Intresset för träning under vinterhalvåret 

har ökat för varje år både organiserad och enskild träning. 
Övriga aktiviteter 

Alla planerade trivselskapande har tyvärr fått ställas in p.g.a. pandemin.  

Medlemskommittén har tagit de första trevande stegen mot att forma 
verksamheten framöver. 

Kläder 
Då vi under 2019 inte hade någon riktig shop tog vi in en liten kollektion 

av tröjor från Cutter & Buck, som kunde fås både med och utan tryck till 
bra pris för medlemmarna. Intresset här var inte överväldigande, men 

helt OK. Vi tog fram en speciell design för våra serielag till ett reducerat 
pris. Viktigt för vår image när vi kommer ut på andra klubbar. 

Klubbresa 
I början av september anordnade vi en golfresa till Tegelberga GK. Vi 

hade 30 platser, som till slut blev övertecknad. Detta var en uppskattad 
resa till ett bra pris och kommer att upprepas så snart det är möjligt. 


