Verksamhetsberättelse för Hässlegårdens GK 2021
Styrelsen:
Torsten Segerstéen, Anette Nordin, Margareta Landh, Anders Zachrisson,
Rune Jönsson och Lisbeth Busch.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Coronapandemin präglade 2021 vilket bland annat ledde till ett ökat
intresse för golf i allmänhet med ökat antal medlemmar och
greenfeegäster som följd.
Hässlegårdens golfklubb har under året haft elva ordinarie
styrelsemöten samt ett vår- och ett höstårsmöte.
Grand Opening ställdes in p.g.a. pandemin likaså herrlagens
seriespel. Onsdagsgolfen och tisdagsgolfen fungerade som vanligt.
4-lingensamarbetet har fungerat bra och vi har haft fyra träffar
under året.
Utvecklingsgruppen har under året arbetat med att dokumentera
klubbens 30-åriga historia och ansvarat för 30-årsjubileet som
manifesterades i en jubileumsfest i samband med
klubbmästerskapen den 14 augusti 2021. Gruppen har även
ansvarat för sammanställning av de enkätundersökningar som
genomförts bland medlemmar och greenfeegäster. Resultatet har
publicerats på klubbens webbplats.
Styrelsen riktar ett tack till alla 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. Hjälptränare var Simon
Svensson och Morgan Jacobsson.
Golfshopen drevs av klubben i Lars Jagetuns regi.
Hemsidan sköttes av Edevint Design AB som vi är nöjda med.
Vi tackar alla våra sponsorer. Utan era bidrag hade vi inte kunnat ha
en sådan fin bana. Ett särskilt tack vill styrelsen rikta till alla ideella
krafter som bidrar till att vår anläggning fungerar och hålls i gott
skick.
Restaurangen Lillemors Mat och Catering har haft ett tufft år i
pandemins tecken. Ordföranden har haft återkommande möten med
restaurangen.
Banpersonalen under ledning av Marcus och Mats har gjort ett
mycket bra arbete på banan vilket har uppskattats av såväl
medlemmar som gäster.

Verksamhetsberättelse för Herrkommittén 2021
Herrkommittén: Christer Thim, Rune Persson och Sune Åkerlund
Tisdagsgolfen:
Tisdagsgolfen startade den 20 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. De 8 första gick till slutspel som avgjordes
den 26 sept. med en 18 håls runda Poängbogey.
Slutsegrare blev Peter Ljungdahl med 37 p, på andra plats kom Dick
Westerblad med 36 p och trea blev KG Kristensson också med 36 p.
Det har varit mellan 6 och 20 startande under året. En liten nedgång i
jämförelse med pandemiåret 2020 till stor p.g.a. att onsdagsgolfen kom
igång igen.
Vid två tillfällen har vi spelat Scramble/bästgolf tillsammans med
Damkommittén.
Det har varit ett stort positivt bemötande och deltagarna ser framemot
Tisdagsgolfen 2022./Rune Persson
Seriegolfen:
Pga. rådande pandemi och tävlingsförbud har inget seriespel genomförts
under den gångna säsongen. Trist.
I avsaknad av seriespel anordnades ett internt seriespel mellan klubbarna
i Fyrlingen för åldersgrupp H 70 och H 75. Strax för start hoppade dock
Skepparslöv och Wittsjö av, trist. Vi genomförde dock ett reducerat
program med 4 lag, varav 3 lag från Hässlegården (2 H 75 och 1 H 70)
samt ett mixat H 70 o H75 från Perstorp. Vi spelade 4 omgångar, dvs. på
samtliga 4-lingbanorna trots frånvaron av Skepparslöv o Wittsjö. Ett
positivt utbyte som borde förvaltas på annat sätt med utbyte mellan våra
klubbor/Christer Thim
Vintergolfen/Glöggtävlingen:
Vintergolf 2020 - 21.
Deltagarantalet låg på ett snitt på 19 deltagare per omgång. Vi spelade
vid 18 tillfällen med varierande väderlek. Finalen spelades på
Hässlegården med Helena Eneström-Tjernell som segrare. Till nästa
säsong kommer Helena att hålla i vintergolfen/Thomas Levin

Verksamhetsberättelse Damkommittén 2021
Damkommittén: Ingalill Bengtsson, Lisbeth Busch, Gunnel Pettersson,
Berit Randahl-Carlsson
Pga. rådande pandemi blev många av våra planerade verksamheter
inställda.
Tisdagsgolfen genomfördes som planerat
Heldagsträning för Måns.
Deltagit med 2 lag i Skåneserien, 1 lag i D 22 samt 1 lag i Foursome hcp.
Vintergolf på söndagar kl 11.
En av våra damer har deltagit i 2 av Sgf:s rankinggrundande tävlingar.
Damkommittén har sammanträtt 4 ggr under året

Juniorkommitténs verksamhetsberättelse 2021
Kommittén: Ordförande Björn Toft, Urban Månsson, Andreas Nilsson och
Catarina Karlsson
Antal juniormedlemmar: ca 158st, varav 47st varit i träning under året
totalt sett har juniormedlemmarna ökat till 158st från 122 per den första
januari 2021, vilket är en ökning med ca 30%. Träningssäsongen har varit
uppdelad i en vårsäsong samt en höstsäsong. Vårsäsongen har sträckt sig
mellan v5 till och med v27 Höstsäsongen har sträckt sig mellan v32 till
och med v43 LOK Aktiviteter: Antalet LOK/träningstillfällen under våren
var 116st. Antalet LOK/träningstillfällen under hösten var 51st.
Deltagartillfällen var under året har varit ca 800st. Säsongen 2021 har
varit året då juniorkommittén har försökt bygga en plattform för
framtiden. Marknadsföring gick ut till grundskolorna i Hässleholms tätort i
början av året. Juniorkommittén har även marknadsfört oss via sociala
medier under året. Responsen på marknadsföringen ses som positiv av
kommittén. En ny tränare rekryterades till vår verksamhet Morgan
Jacobsson. Morgan har varit mycket uppskattad av både barn, föräldrar
och kommittén. Inför träningssäsongen infördes golfäventyret som
utbildningsmaterial. Utbildningsmaterial köptes in och klubbens juniorsidor
på hemsidan uppdaterades med information. Golfäventyret har mottagits
väldigt positivt av våra utövare. En tydligt röd tråd finns inom klubben hur
man går från nybörjare till att får hcp och grönt kort. Laget.se infördes
som plattformen för att sprida information samt sköta
närvarorapporteringen. Alltsedan juni 2020 är det lagkrav på att man
sköter närvarorapporteringen digital. All fakturering har skett via Laget.se
vilket har lett till att fler betalar sin träningsavgift totalt har 23 000kr
kommit in i träningsavgifter. Träningssäsongen har inneburit inomhus

träning för 4 träningsgrupper á 6 barn/ungdomar. För att sen gå över till
en utomhusträning med 7 träningsgrupper á 8 - 10 barn. Covid-19 har
gjort sig påmind under hela säsongen. Där Juniorkommittén har gått ut
med riktlinjer att stanna hemma vi minst symptom. Det har efterlevts bra
av alla berörda med effekten att stundtals så har det varit väldigt få på
träningarna. Vi har inte haft något utbrott av Covid-19 i våra
träningsgrupper vilket ses som positivt samt att våra riktlinjer har följts av
våra aktiva. En sommaravslutning hölls där ca 28 av de 47 aktiva deltog
med sina föräldrar. Kommittén anordnade tipsrunda, och småtävlingar
samt bjöd på grillad korv. Ett sommarläger planerades men eftersom för
få anmälde sig så ställdes lägret in. Varje söndag har möjlighet funnits för
att gå ut på stora banan. Intresset har varit en aning svalt men har ändå
genomförts ett antal gånger

Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén (TK) 2021
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 TLgrupper Bertil Roswall (BR) ledamot och hövding TL-grupper Mats Tjernell
(MT) ledamot och förslag TL-grupper TK har under året :
• Genomfört 9 styrelsemöten, EB har skrivit protokoll.
• KH utarbetat verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget.
• KH utarbetat preliminärt tävlingsprogram.
• BR utfört kontakt / information till tänkta TL-grupper
• Utarbetat underlag och spelschema för Bästgolfen. (BC och NÅS)
Tävlingsstatistik och ekonomi : Hässlegårdens GK genomförde 8
Tävlingar. Golfhäftet Trophy fick dock ställas in pga Coronan Vi fick 605
startande till våra tävlingar fördelat på 464 herrar och 141 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. Resulterade blev
ett plus till klubbens kassa på 56 000 kr. Budgeten låg på 46 000 kr.

Verksamhetsberättelse för Marknadskommittén 2021
Kommittéledamöter: Curt Nyberg, Björn Nordström, Lars Lind, Anders
Zachrisson, Kurt Westerlid och Mats Eriksson
Marknadskommitténs inriktning har förändrats. När medlemskommittén
återuppstod vid höstårsmötet 2018 innebar det att medlemsrekrytering
mm flyttades över till medlemskommittén.
Marknadskommittén har därför fortsatt att koncentrera sig på
sponsorverksamheten.
Budgetunderlaget för övergripande marknadsföring har varit begränsat
och inte medgivit några omfattande åtgärder.
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 2022.
Kommittén har också med framgång verkat för att öka antalet besök
genom olika erbjudanden. Under 2021 har antalet greenfeegäster fortsatt
att ligga på en hög nivå. Information om ställplatser, konferensrum,
restaurang och inomhushall har också gett ett positivt resultat.
Kommittén och dess sponsorgrupp har begränsat antalet fysiska
mötestillfällen och håller i stället kontinuerlig kontakt via mejl och telefon.
Denna strategi fungerar utmärkt. I sponsorgruppen ingår nio personer.
Kommittén har upprättat sin egen verksamhetsplan med styrelsens
verksamhetsinriktning som grund. Planen har godkänts av såväl styrelse
som årsmöte.

Verksamhetsberättelse för Medlemskommittén 2021
Kommittéledamöter: Mats Ericsson, Mats Hansson och Karin Hansson
I rådande pandemi har aktivitetsnivån under året varit något begränsad.
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
Vi genomfört Facebookannonser i syfte att rekrytera nya medlemmar till
våra Grönt Kort utbildningar.
Hemsida
Har fortsatt att vidareutvecklat hemsidan till ett mer attraktivt och
användarvänligt format.
Medlemsutveckling/Medlemsundersökning
Vi har under våren och hösten 2021 genomfört en medlemsundersökning
för att se vilka områden vi behöver utveckla inom klubben.

Medlemsutvecklingen har fått sig ett uppsving även 2021 och vi närmar
oss snart 1000 medlemmar.
Grönt Kort kurser och träningar
Grönt Kort utbildningarna blev snabbt fulltecknade i år igen och fick
kompletteras med ytterligare kurser under vår och höst.
Samtliga Grönt Kort kurser har med fem träningstillfällen för vår pro Måns
Lundberg. Samtliga fullbokade. Det sjätte och sista tillfället i varje kurs
ägnades åt banvandring, regelgenomgång, golfvett och praktisk
information om hur deltagarna snabbt kommer in i golfen.
Vi genomförde gruppträningar för medlemmar under perioden 6 april – 28
maj.
Onsdagsgolfen
Med Jonny Andersson och Göran Rejdvik som ansvariga genomfördes med
start den 7 april och avslutning den 29 september vår traditionsenliga
Onsdagsgolf, med uppehåll under juli månad. Under året har 602
spelsugna medlemmar deltagit vid 20 tillfällen.
Grand Opening
Inställd p.g.a. pandemin
Inomhushallen
Under v.5 – v.13 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
I samband med klubbmästerskapet anordnades en kväll med
underhållning och grill tillsammans med Utvecklingsgruppen. Detta blev
ett mycket uppskattat event med ett 100-tal deltagare. Detta hoppas vi
skall bli en tradition i framtiden.

