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Ystad Golfklubb 

 

Ystad Golfklubb, Långrevsvägen, 271 71 Nybrostrand 

0411-550350, info@ystadgk.se www.ystadgk.se 

Protokoll herrkommittéen den 13 okt 2021 kl. 1400-1600. 
 

Närvarande: Göran Larsson, Ingold Wihlborg, Anders Friis och Lars Christersson. 

 

§1.Mötet öppnades. 

 

§2. Information från styrelsen/klubbchefen. 

 Meddelat förhinder 

 

§3.Information från andra kommittéer. 

 Bo Sterner hade sänt över lista med planerade planer från  

bankommittéen. 

 Lars informerade om det som kommittéerna presenterade under mötet på  

Araslövs GK 

 

§4 Redogörelse om 2021 års aktiviteter. 

Ingold sammanfattade trivselgolfen aktiviteter om spel och utflykter så här 

långt. Trivselgolfen avslutas den 8 dec  

Julfesten är planerad till den15 dec. med utdelning av priserna från trivselgolfen, 

inbjudan kommer att sändas ut. 

 Det blev inte något seriespel det här året. 

 Lars redogjorde för det ekonomiska utfallet från herrdagarna  

och de utbytesaktiviteter vi lyckats genomföra trots pandemin. 

 

§5.Planering av 2022. 

Kommittéen måste arbeta med målet att rekrytera fler och yngre medlemmar. 

Ett viktigt krav är intresset av att arbete med GIT tävling. Utbildningen sker 

internt. 

 Trivselgolfen kommer att spelas som 2021 

 Två utflykter, en på våren och en på hösten. 

Herrdagarna med underlag av gjord enkät (under utflykten till Skyrup) 

diskuterade vi vilka förändringar som medlemmar framfört. Några av dessa 

kommer att ingå i nästa års tävlingsbestämmelser. Arbetet med 2022 års 

tävlingsbestämmelser pågår. 

Utbytet med andra klubbar, ett planeringsmöte angående Österlengolfen är 

planerat med inriktning från vår sida att spela en rond på våren och en på hösten 

på respektive bana. 

RyderCup skall planeras tillsammans med Österlen som är värd för 2022, 

vår inriktning är att utöka antalet deltagare samt införa några wild cards 

 

§6. Övriga frågor. 
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Herrkommittén rekommenderar att styrelsen avslår motionen om vardags 

medlemskap. Vi tycker att styrelsen skall minska antalet medlemstyper till 

förmån för medlemskap med spelrätt 

. 

§7. Nästa möte. 

 Lars Christersson kallar till nästa möte 

 

§8. Mötes avslutande.  

 

 

Vid protokollet  

Lars Christersson 


