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VERKSAMHETSPLAN FÖR YSTAD GOLFKLUBB 2022 – 
2026 
 

VISION 
Du ska känna dig välkommen till Ystad GK, en välskött golfanläggning med en högklassig 
golfbana som bidrar till trivsel, gemenskap och en trevlig golfupplevelse. 

VÄRDEGRUND 
Ystad GK är en ideell förening som bygger på att varje enskild medlem och anställd är den 
viktigaste tillgången i klubben. 
 

Medlemmar och anställda ska gemensamt skapa en trivsam miljö för alla. 
 
Etablerade golfare hjälper nya medlemmar så att de känner sig välkomna i klubben. 
 
Restaurang och shop ska bidra till en positiv klubbkänsla. 

VERKSAMHETSIDÉ 
Ystad GK ska: 

• Vara en klubb för hela familjen med verksamhet året runt. 

• Ha en golfbana som är utmanande och har hög standard. 

• Passa såväl nybörjare som etablerade medlemmar oavsett ålder och spelhandicap. 

• Präglas av vänlighet, respekt och professionalism på alla områden. 

• Kunna arrangera tävlingar på alla nivåer. 

• Ha miljömedvetenhet i all vår verksamhet.  

MÅL 
Medlemmar 
Behålla medlemmar. 
 
Balans mellan andelen kvinnor och män i styrelsen och kommittéer ska råda för bättre 
jämlikhet. 
 

Klubbkänsla 
Medlemmarnas nöjdhet ökar i klubbens årliga medlemsenkät. 
 
Bibehåll och utveckla golfvärdar. 
 

Ideell verksamhet 
Medlemmar uppmuntras till att delta i såväl kommittéarbete som övriga ideella insatser. 
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Juniorverksamhet 
Junior- och ungdomsverksamheten bedrivs så att antalet juniorer i träning och tävling ökar. 
 

Banan 
Resurser avdelas för att hålla banan i bästa möjliga skick till nöje för samtliga, från nybörjare 

till elitspelare och även möjliggöra arrangemang av tävlingar på hög nivå. 
 

Miljöarbete 
Klubbens drift inriktas mot så liten miljöpåverkan som möjligt. 
 

Träningsområden 
Utveckla träningsområdena för att locka till mer träning. 
 

Tävlingsverksamhet 
Tävlingsverksamheten inriktas mot att genomföra tävlingar, arrangemang och aktiviteter på 
hög kvalitativ nivå som lockar till ett högt deltagande. 
 

Samarbetspartners 
Samarbetet med våra samarbetspartners utvecklas ömsesidigt och kännetecknas av såväl 
skyldigheter som rättigheter. 
 

Ekonomi 
Ekonomisk balans med positivt resultat uppnås genom ökning av intäkterna. 
 
Kostnaderna ska hållas på balanserad nivå. 
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Organisation  

 
 
 
 
 
Ingemar Nilsson 
Ordförande Ystad GK 
  

Anställd personal

Styrelse
Ingemar Nilsson, ordförande
Reinhold Eriksson, vice ordf
Reino Nyberg, kassör
Eva Christersson, sekreterare
Anders Lindholm
Dan Thynell
Anette Müntzing
Marianne Lindvall, suppleant 1 
Dan Jeppsson, suppleant 2
Adjungerade
Jörgen Gullstrand, klubbchef
Tony Pedersen, tränare
Daniel Grant, banchef

Herrkommitté
Lars Christersson, ordf
Bo Sterner
Anders Friis
Ingold Wihlborg
Göran Larsson, seriespel

Damkommitté
Britt-Marie Malmqvist, ordf
Eva Christersson, sekr
Inger Nilsson
Lisbeth Larsson
Carina Lindroth Broman, 
seriespel, adj

Junior- och elitkommitté
Patric Freudenthal, ordf
Jan Öjeblad
Mikael Cederlund
Susanne Persson
Johanna Silverberg
Dzenita Freudenthal
Tobias Holm
Jesper Hallgren
Tomas Rosensköld, elitlaget
Tony Pedersen, tränare, adj

Klubb- och 
medlemskommitté
Per Rosborg, ordförande
Lotta Rosborg, golfvärdar
Britta Lexéus, faddergolfen
Britt-Marie Hallén, 
faddergolfen
Robert Lagerqvist
Thomas Thorkelsson

Sponsor- och 
marknadskommitté
Bo Müntzing, ordförande
Mats W Andersson
Christer Svärd
Hans Hallin
Hans Widahl
Jörgen Gullstrand, klubbchef

Fastighetskommitté
Kurt Håkansson, ordf
Håkan Wettergreen
Thomas Nilsson
Göran Schön
Birgitta Sjöberg
K G Svensson, 
byggnadssakkunnig, adj

Banchef/Course Manager
Daniel Grant

Lars Stellgren

Tränare/PGA-Pro
Tony Pedersen

Klubbchef
Jörgen Gullstrand

Marina Jinbäck
Heléne Hansson
Maria Plashke

Domar- och regelkommitté 
Anders Lindholm, ordf
Crister Sterning
Ann Christin Friis
Bo Sterner
Lars Christersson

Tävlingskommitté
Rolf Sjöberg, ordförande
Kurt Håkansson
Thomas Ekholm
Lisa Wettergreen
Toivo Eriksson
Gertrud Lundkvist
Jörgen Gullstrand, klubbchef

Bankommitté
Dan Thynell, ordförande
Bo Sterner
Anette Müntzing
Tomas Rosensköld
Christer Wester
Lars Åkesson
Anders Hammer
Daniel Grant, banchef, adj
Tony Pedersen, tränare, adj

Valberedning
Hans Hallin, ordförande
Carina Mårtensson
Thomas Ahlstedt

Revisorer
Nicklas Björklund
Thomas Ekholm
Mats Olsson, suppleant
Håkan Ahlm, suppleant

Handicapkommitté
Lars Christersson, ordf
Bo Sterner
Birgitta Sjöberg

Organisation per 2021-10-02
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Verksamhetsplaner från resp kommitté 
Verksamhetsplan för Damkommittén 2022 
Inledning 
Damkommittén (Dk) ska erbjuda golfspel och andra aktiviteter som får damer i Ystad GK att 
vara nöjda och med glädje vill delta i de aktiviteter som arrangeras. Dk ska tillhandahålla 
tävlingsspel, sällskapsspel samt sociala aktiviteter. Arrangemangen ska vara av en kvalité 
som ger en bra upplevelse för deltagarna och samtidigt förbättrar klubbgemenskapen så att 
fler damer motiveras att delta i Dks aktiviteter. 
 

Strategi  
• Genom att aktivt informera om våra tävlingar, på vår ”Kick Off” i april, på vår 

hemsida, på sociala medier och genom informationsbrev, locka fler damer att vara 
med i Dks olika aktiviteter. 
 

• Dk ska arbeta för att alla damer i klubben ska känna sig välkomna oavsett spelnivå. 
 

• Den uppskattade After-Work golfen (AW-golfen) för de som arbetar och för de som 
endast vill spela 9 hål, ska fortsätta och förhoppningsvis locka ännu fler deltagare. 
 

• Dk ska verka för att få ett samarbete med Medlemskommittén/Faddergolfen så att 
nybörjare och nya medlemmar vågar ta steget till att medverka på våra damdagar. 
 

• Det lyckade försöket med en lagledare för varje lag i seriespelen ska fortsätta. 
Lagledarna har en viktig roll i att uppmuntra damer till att delta i de olika seriespelen.  
 

• Utbyte med närliggande klubbar kommer att fortsätta som tidigare. 
Även den uppskattade Nationella damdagen som lockar upp mot 100 damer kommer 
att fortsätta. 
 

• För att stärka gemenskapen för klubbens damer ska Dk ordna en utflykt med 
övernattning och en dagsutflykt. Båda med spel på andra banor. 
 

• Dk ska även stå som arrangör för två tävlingar som är öppna för alla. Det är Dk:s 
förhoppning att även kommande år kunna stå som arrangör för den uppskattade och 
roliga tävlingen Härsan & Tvärsan. Dk ska även stå som arrangör för Sommarflirten 
med grillbuffé. 

 

• Tävlingar och aktiviteter ska genomföras så att deltagarna kommer tillbaka och även 
inspirerar andra damer att delta i våra aktiviteter.  

 

Mål 
Att få fler damer att komma till våra aktiviteter och golftävlingar. 
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Att öka glädjen och trivseln i framför allt damgolfen men även i klubben i sin helhet. 
 
Att locka yngre damer att komma med i gemenskapen och även delta i seriespelen såsom 
Foursome och Skåneserien. 
 
 
Britt-Marie Malmqvist 
Ordförande Damkommittén 

Verksamhetsplan för Herrkommittén 2022 
Kommitténs uppdrag är att ansvara för öppna aktiviteter som riktar sig till alla herrar som är 
22 år eller äldre genom att organisera gemenskap, spel och tävlingar. 
 

Övergripande mål för verksamheten 
• Att inom ramen för tillgänglig kapacitet verka för en ökad närvaro och aktivitetsnivå 

bland herrar. 

• Att stärka klubbgemenskapen. 

• Att vara representerad med en person i bankommittén. 

• Att göra det attraktivt bland herrar att delta i de olika serielagen. 

• Att skapa utbytesträffar med nya och gamla vän klubbar. 

• Att verka för att klubbens herrseniorer under gemytliga och trevliga former skall 
kunna träffas och spela golf tillsammans samt stimuleras till deltagande i andra 
klubbars tävlingar. 

• Att stödja klubbens arbete och verksamhet på det sätt och i de frågor som 
efterfrågas av styrelsen och andra kommittéer. 

• Att bevaka och framföra kommitteens målgrupps intressen och synpunkter inför 
styrelsen. 

 

Verksamhetsplan 2022-2025 
Herrkommittén planerar att genomföra följande verksamhet: 

 

Allmänna herrkommittémöten 

• Allmänna herrkommittémöten inplaneras ett par gånger om året i anslutning till 
klubbens styrelsemöten. 

• Dessa möten skall hållas på dagtid i direkt anslutning till herrdagstävling. 

• Representant från herrkommittén skall delta i YGKs årliga ordförande möte. 
 

Tävlingsverksamhet för herrar  
Herrkommittén utser ansvariga för  

• Trivselgolfen för herrseniorer under icke högsäsong  

• Herrdagstävlingar på onsdagar under tiden maj-augusti  

• Tävlingar för herrar 55+ (en på våren och en på hösten) på Ystad GK inom ramen för 
Österlengolfen. 

• Klubbens herrseniorers deltagande i seriegolf inom Skånes golfdistrikt 
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• Regel kunskap erbjuds till medlemmarna i kategorin herrseniorer. 

• Trivselgolfarnas vår- och höstutflykt. En av utflykterna kan omfatta två dagar med 
övernattning.  

 

H55-utbyte med andra klubbar 

• Utbyte bör eftersträvas i första hand med klubbar i södra Skåne.  

• Utveckla och förstärka utbytet med Österlens GK i Ryder Cup formatet. 

• Österlengolfen med det deltagande klubbarna Österlens GK, Tomelilla GK samt Ystad 
GK. 

 

Allmänt stöd till klubben 
Ett av herrkommitténs syften är att stötta YGK:s verksamhet i stort inom de områden som 
kompetens och förmåga tillåter. 
 
Verksamheten kan omfatta: 

• Åtgärder på banan i enlighet med den åtgärdsplan som upprättas av greenkeeper och 
eller klubbchef. 

• Medverka så att nya ledare och funktionärer rekryteras och utbildas. 
 

Herrarnas seriegolf för åldersgrupper 
Herrkommittén administrerar herrarnas seriegolf (H 22-H 80). 
Kommitténs utser en kontaktman (gentemot SGF) som är ansvarig för herrarnas seriegolf 
och organiserar och utser lagledare. Herrkommittén medverkar i samverkan med lagledarna 
och kansli genomförandet av seriespelet på hemmabana (tävlingsledare, priser, GIT-
registrering, rapportering, kontakt med restaurangen, scorekortsutlämning, starter m.m.). 
 

Övrigt 
Kommittén ska också medverka till herrkommitténs planerade aktiviteter är aktuella på 
klubbens ordinarie hemsida. 
 
 
Lars Christersson 
Ordförande Herrkommittén 

Verksamhetsplan för Klubb- och medlemskommittén 2022 
Kommittén skall verka för ökad trivsel inom klubben för medlemmar och gäster. Kommittén 
ansvarar för klubbens faddergolf, medlemskvällar samt för golfvärdar. 
 
Kommittén består av;  
Per Rosborg ordförande 
Britta Lexeus, faddergolfen 
Britt-Marie Hallén, faddergolfen 
Lotta Rosborg, golfvärdar 
Robert Lagerqvist  
Thomas Thorkelsson 
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Faddergolf 
Faddergolfen arrangeras för klubbens nybörjare, måndagar under perioden april – 
september. Samtliga nybörjare skall under utbildningen få information och inbjudan till 
klubbens fadderverksamhet. 
 
Målsättningen med faddergolfen är att varje deltagare genom faddergolfen skall skapa sig 
ett nätverk inom klubben som underlättar spelarens fortsatta spel i klubben. 
 
Faddergolfen arrangerar varje månad samt under golfveckan, scrambletävling över 9 hål för 
nybörjare. Säsongen avslutas med 18 håls scrambletävling. 

Medlemskvällar 
Kommittén kommer under 2022 jobba för att återigen kunna arrangera klubb – och 
medlemskvällar för att verka för ett aktivt klubbliv inom Ystad GK. 

Golfvärdar 
Kommittén kommer att jobba för att det finns Golfvärdar på plats under tävlingsfria lördagar 
och söndagar under perioden 1 juni- 31 augusti.  
 
 
Per Rosborg 
Ordförande Klubb- och medlemskommittén 

Verksamhetsplan för Tävlingskommittén 2022 
Spelsäsongen 2022 startar upp den 14 oktober 2021 med sponsorgruppen. Hur arbetar vi 
idag och hur ska samarbetet bli bättre inför 2022. 
 
Under första delen av november kommer spelprogram planeras i samråd med herr- och 
damkommittén. 
 
Inköp av åskvarnare har önskats av tävlingskommittén, för att snabbt avbryta tävling. 
 
Fler sidotävlingar under golfveckan ex puttningstävling mm. 
 
Under årets 10 tävlingar har ca 1 150 spelare deltagit, varav 5 av dessa var under golfveckan. 
Vi kommer att fortsätta med varierande partävlingar under 2022. Vi kommer under våren att 
anordna en 4-manna scramble med seedade lag, en tävlingsform som inte, under modern 
tid, har provats. 
 
On-Tag scoreinmatning har testats under hösten 2021 viket kommer att fortsätta under 
hösten/ våren. 
 
För övrigt bör/ska möten med klubbens övriga kommittéer ske minst två gånger per säsong 
för att inhämta bra och konstruktiv kritik. 
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Tävlingskommittén kommer att vara densamma under 2022 med ytterligare ett års 
erfarenhet. 
 
 
Rolf Sjöberg 
Ordförande Tävlingskommittén 

Verksamhetsplan för Domar- och regelkommittén 2022 
Utbilda nya klubbdomare. 
 
Stödja och påverka så att minst en av klubbens domare under året genomgår utbildning till 
distriktsdomare. 
 
Fortlöpande säkerställa att banans utbyggnad och märkning utvecklas så att golf kan spelas 
enligt regelverket. 
 
Utvidga samarbetet med Bankommittén. 
 
Författa, anslå och sprida kunskap om lokala och tillfälliga lokala regler. 
 
I samverkan med främst tävlingskommittén avdela domare till ett urval av klubbtävlingar. 
 
Vid seriespel på vår bana skall tävlingsledare fysiskt eller via mobil kunna samverka med en 
klubbdomare. 
 
Erbjuda regelgenomgångar till nybörjare/ faddergolfare och deras coacher, herr- respektive 
damkommitté, samt lagledare för klubbens lag i distriktets seriespel. 
 
 
Anders Lindholm 
Ordförande Domar- och regelkommittén 

Verksamhetsplan för Sponsor- och marknadskommittén 2022 
Kommitténs uppgift är att utveckla samarbetet med nuvarande och nya partners genom att 
skapa en god dialog med dessa. Samarbetet skall präglas av långsiktighet och en win win 
situation där våra partners upplever att de får värde för pengarna samtidigt som 
verksamheten ger ett viktigt bidrag till klubbens ekonomi. 
 

Övergripande mål med verksamheten 2022 
År 2022 skall vi ha nått en årlig försäljning av samarbetspaket med en bruttointäkt till 
klubben på 0,6 MSEK. 
 
Glädjande är att nästan alla sponsorer vi har, fortsätter som sponsorer. Vi har dessutom fått 
några nya som kommer passa bra in i Ystad GK. 
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Syfte och mål skall uppnås genom: 
• Att kommittén knyter till sig ett antal personer ur skilda nätverk, vi skall vara minst 6 

personer och målet är att vi ska ha minst en kvinna i vår kommitté för 2022. 

• Att vi sätter delmål på hur många kontakter vi tar mellan våra avstämningsmöten och 
följer upp dessa aktiviteter. 

• Att vi är kreativa och skapar mervärden för våra partners. 

• Att vi genom den feedback vi får i våra kontakter vässar vårt erbjudande. 

• Att skapa erbjudanden som är så bra, både för oss och vår partner, att båda vill se ett 
samarbete över flera år. 

• Att vi bygger upp nätverket genom att minst 2 gånger om året bjuda in till en 
nätverksträff med något intressant föredrag och enklare förtäring. 

• Att vi samarbetar med de övriga kommittéerna för att undvika ”conflict of interest” i 
de fall de har dedikerade sponsorer till tävlingar etc. 

• Att vi är styrelsen behjälplig att via samarbeten kunna finansiera större satsningar. 
 

Plan för 2022 
Föra en kontinuerlig dialog med våra sponsorer för att stärka och utveckla samarbetet. 
Arrangera sponsorträffar under året. 
Arrangera sponsorgolfen i september. 
Delta i planering av och bistå med hjälp att skaffa sponsorer till vår Golfvecka och andra 
klubbtävlingar. 
Delta i externa nätverk, Ystads kommuns näringslivsfrukostar och andra inbjudningar från 
olika företag. 
Omförhandla utgående sponsoravtal, med en för året uppdaterad prislista. 
Ystad GK kommer 2022 vara med i olika golfpaket för att få fler greenfeegäster.  
 

Företagsgolf 
Vår geografiska marknad för att hitta sponsorer är ganska begränsad. I princip handlar det, 
med några undantag, om de 5 SÖSK kommunerna. Annat är det när det gäller företagsgolf 
framförallt efter pandemin. 
 
I samarbete med hotellen i vår närhet kan vi erbjuda detta till företag i hela Sverige. Kanske 
även till våra grannländer. Detta är en intressant möjlighet som skulle kunna öka vår 
omsättning både vad det gäller greenfee men också för vår shop och restaurang. 
 
Under den närmaste framtiden kommer vi att försöka utöka våra samarbeten med hotell 
och konferensarrangörer för att kunna utnyttja deras kontaktnät och säljkanaler. 
 
 
Bo Müntzing 
Ordförande Sponsor- och marknadskommittén 
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Verksamhetsplan för Bankommittén 2022 
Inledning 
Verksamhetsplanen för bankommittén syftar till att utgöra en inriktning för golfbanans 
utveckling. YGK ekonomiska förutsättningar kan i viss utsträckning påverka i vilken takt 
förändringar genomförs. Vi förhandlar med kommunen om att om möjligt arrendera lite 
extra mark norr om hål 12. Detta är avgörande för om vi skall titta på att bygga tre extra hål 
på denna mark. Och i så fall gå vidare med ett förslag till medlemmarna om att bygga en 
korthålsbana. Detta skulle avlasta vår 18 hålsbana vilket skulle vara önskvärt med det tryck vi 
har på banan idag. 
 
Det höga trycket och bokningsläget har även varit en utmaning för personalen som sköter 
banan (tillgänglighet för klippning). Idag har vi genomfört etapp 1 på nya 
bevattningsanläggning. Nästa etapp beräknas att göras höst/vinter 2021 om medlemmar 
röstar för detta. Därefter sista etappen beräknas till höst/vinter 2022. 
 

Mål i Ystad Golfklubb Verksamhetsplan 2021och framåt 
Följande mål i YGK övergripande verksamhetsplan är styrande: 
 

• Resurser avdelas för att hålla banan i bästa möjliga skick till nöje för samtliga, från 
nybörjare till elitspelare och även möjliggöra arrangemang av tävlingar på hög nivå. 

• Klubbens verksamhet inriktas mot så liten miljöpåverkan som möjligt. 

• Marknadsföra oss även den kalla årstiden som en bana i Sverige som spelar med 
ordinarie ytor med bra kvalité så långt det är möjligt. 

 
Bankommitténs tolkning av ovanstående mål är att YGK har som målsättning att vara en 
avancerad familjeklubb för gammal som ung, nybörjare, låg och hög handicapare. Det skall 
vara en samlingspunkt i vårt område för att kunna utöva spelet golf året runt. Vårt unika läge 
med en underbar natur och närheten till havet och kontinenten skall utmärkas av att vår 
bana kan ge allt till alla ovannämnda kategorier av utövare. YGK golfbana skall vara i ett 
utmärkt skick och med en utmanande layout för utövaren och även inbjuda till en hög 
trivselfaktor på och runt banan där naturen och upplevelsen ska spela huvudroll. 
 

Ingångsvärden 
Masterplanen är till största delen avslutad. Men har varit underlag för fortsatt utveckling av 
golfbanan. Fortsatta utveckling och förbättringar sköts och utarbetas av banchef och 
bankommitté och om så behövs konsulteras banarkitekt. 
 

Utvecklingsområden 
 
Drivingrange 
Nya målområde har anlagts och kommer att kompletteras med några längre mål. 
 
Nyttjanderättsavtal Swerock 
Swerock och YGK har kommit överens om att Swerock skall avsätta överskottsmassor på 
vissa hål och göra vallar runt drivingrangen. Detta arbete är påbörjat i höst. I avtalet ingår att 
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ett nytt nät runt drivingrange kommer att sättas upp som bekostas av Swerock. YGK 
ansvarar för själva genomförandet och planering som behövs. Massorna kommer även att 
användas till modulering på flacka områden för att skapa en trevligare spelupplevelse på 
vissa hål. 
 
Toalett och Väderskydd 
Vi håller på att titta på att bygga riktig toalett och väderskydd i området höger om gången 
när man gått av åttans green på väg mot nian. 
 
Vattennivåer och översvämningsrisker 
Vi har idag vid enstaka tillfälle sett att hål 1, 2 och 3 översvämmas. Med dystra prognoser 
om vattennivåer kommer detta att bli ett större problem framöver. Därför behöver vi titta 
på en plan att höja dessa hål för att minimera dessa risker. 
 
Träningsområden 
De träningsområde vi har anses i dagsläget som vad vi får plats till. Läget blir annorlunda om 
vi får ett positivt svar från kommunen om marken norr om hål 12. 
 
Bevattningsanläggning 
Bevattningsanläggningen etapp 1 är klar. Planerat att genomföra etapp 2 hösten 2021 och 
etapp 3 hösten 2022. 
 
Tee 
Många av banans tee är i behov av renovering och fortfarande är skillnaden mellan röd och 
gul inte helt korrekt. Förändring av tee kommer att ske så att alla får en bättre 
spelupplevelse. Även för orange tee kommer det att anläggas korrekta tee. Banchef har 
ansvaret för detta med hjälp från bankommitté och om så behövs banarkitekt. 
 
Fairway 
Fairway har under några år dressats. Årligen tillförs ca 400 ton per år för att banan ska få 
torrare och fastare spelyta. Resultatet av dressingen bedöms kunna ses om cirka 4-5 år. 
Givetvis styrs detta av mängden grus som kan läggas ut per år. 
 
Greener 
Någon större ombyggnad av greener planeras inte med undantag för hål 8 som också 
kommer att byggas om i samband med etapp 2 av bevattningsanläggningen. 
 
Bunkrar 
Vi har lagt igen några bunkrar på banan och vissa små bunkrar kommer att modifieras och 
göras större. Anledningen är att skötsel skall underlättas. 
 

Våtmarksprojektet och underhåll 
Våtmarksprojektet är avslutat och har genomförts i samverkan med Ystads kommun och 
länsstyrelsen. Det som återstår är att i vinter snygga till runt bäcken så den upplevs som ett 
vackert inslag från både hål 14, 15 och 16. Även att få upp flödet undersöks eftersom om 
detta är möjligt. 
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Nästan alla vatten på banan är i behov av rensning. Det är väldigt tungt för vårt torsdagsgäng 
att gå med lie där idag. Vart tionde år bör vi ta ett tag med en större grävmaskin som har lite 
räckvidd för att underlätta skötseln. Detta bör också planeras in under 2022. 
 

Personal 
Personalen på banan ska fortsätta att utbildas för att hållas sig uppdaterade inom 
banskötsel. Det är viktigt att ha en kompetent personal för att kunna ha en bra bana. 
Utrymme i budget för mer personal är nödvändigt för att ta banan ett snäpp högre i 
standard. 

 
Maskinpark 
Under året har ett antal nya maskiner köpts eller leasats. Behovet av investeringar är inte 
lika stort längre. Det som står på tur är ny ruffklippare. 
 

Miljö 
I många år har YGK jobbat med miljöförbättrande åtgärder som också fortsätter i samarbete 
med Ystads kommun och Länsstyrelsen. 
 
Miljöaktiviteter 
Följande miljöaktiviteter utvärderas fortlöpande i syfte att utveckla och förbättra YGK 
miljöarbete: 
 

• Får på banan för att förhindra att markerna växer igen av sly och annan hög 
vegetation. 

• Fågelliv och fågelholkar för att gynna olika sorters fåglar. Starholkar prioriteras för att 
antalet råkor ska minska eftersom de river upp stora partier av gräs på banan. 

• Sandblottor anläggs för att skapa denna typ av biotop som gynnar insekter. 

• Bäckar och vattendrag restaureras fortlöpande. 
 

IPM (Intergreated Pest Management) Integrerat växtskydd 
Integrerat växtskydd innebär att använda all sin kunskap för att förebygga och bekämpa 
skadegörare på golfgräs. Målet är att producera bättre spelytor på ett miljömässigt hållbart 
sett vilket kräver ett balanserat skötselprogram. 
 
Varje dag under hela året gör YGK insatser för att stärka gräset vilket minskar miljöpåverkan. 
Men trots alla åtgärder så måste ibland tillåtna kemiska produkter användas som både är 
miljöpåverkande och kostsamma. Men efter att ha jobbat med IPM i många år kan YGK 
konstatera att den kemiska användningen minskat rejält. 
 
 
Dan Thynell 
Ordförande Bankommittén 

Verksamhetsplan för Junior- och elitkommittén 2022 
Aktiva i denna grupp 2021-09-19:  
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Patric Freudenthal – ordförande  
Tony Pedersen – tränare  
Jan Öjeblad  
Mikael Cederlund  
Susanne Persson  
Johanna Silverberg  
Dzenita Freudenthal  
Tobias Holm  
Jesper Hallgren  
Tomas Rosensköld - elitlaget 
 
Kommittén strävar efter att förändra och förbättra verksamheten kontinuerligt så att 
verksamheten passar så många som möjligt. Vår ambition är att skapa upplägg som 
attraherar alla åldersgrupper och spelstandarder för både pojkar och flickor. Målet är att öka 
andelen aktiva juniorer under verksamhetsåret. Träningen skall vara varierad och ta till vara 
alla ungdomar på olika nivåer. 
 
Målet är att andelen av våra medlemmar skall bestå av 12% juniorer. 
 
Vi kommer att erbjuda träning för juniorerna året runt med träning i studion under 
vinterhalvåret. Risken att vi tappar spelare är större om klubben har uppehåll under längre 
perioder samt att vi måste erbjuda liknande möjligheter som andra idrotter.  
 
Att kunna arrangera lokala juniortävlingar är ett av våra mål för 2022. Fokus ligger på 
perioden där de har sommarlov.  
 
Vi kommer att sträva efter att få arrangera en tävling på nationell eller regional nivå på Ystad 
Golfklubb. Detta skapar en strävan för våra juniorer att komma vidare och få egna mål och 
förebilder. 
 
Vi kommer att arrangera knattegolf löpande under året där resultatet av spelet har en 
underordnad betydelse, deltagandet och att fostras in i golfmiljön är det viktigaste. Denna 
grupp skall vi försöka prioritera då det är viktigt att börja tidigt. 
 
Juniorklubbmästerskap arrangeras av klubbens Tävlingskommitté, uppbackad av 
Juniorkommittén.  
 
Ändringar i planen kan ske p.g.a. Covid-19. 
 
 
Patric Freudenthal   
Ordförande Junior- och elitkommittén   

Verksamhetsplan för Fastighetskommittén 2022 
Fastighetskommittén består av:  Kurt Håkansson, Birgitta Sjöberg, Göran Schön, Håkan 
Wettergreen, Thomas Nilsson och KG Svensson (byggnadssakkunnig). Vid tillfällen kallas 
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även Lars Åkesson och Svend Harild. Kommittén har under året haft fyra möten. Kommittén 
har identifierat ett antal objekt, som behöver åtgärdas, dessa är listade nedan. 
 
Objekt Akut inom 1 år >1 år 
Restaurangtak läckage akutåtgärdat! 
Restaurangtak, lägga om övre pannraderna  Alternativt 
Restaurangtak, byta hela taket till plåttak  Alternativt 
(V sidan 126, Nv sidan 14, Ö sidan 59.5 kvadratmeter) 
Restaurangkällaren maskiner service   X 
Restaurangkällaren ingång byggs om, större   X 
Restaurangkällaren, bekämpning av ohyra X 
Golv g:la bilgaraget, slipa måla upp linjer  X 
Toa 6:an, utrymmet utanför, flytspacklas  X X 
Maskinhallen infiltration, oljeavskiljare rengöra  X 
Maskinhallen, asfalt på infart   X 
Maskinhallen, vagnslidret, betonggolv  X 
Maskinhallen div måleri  X X 
G:la klubbhuset lås till toadörren X 
Starterutrymme vid tee1  X 
Åskvarningssiren  X 
Elvagnsgarage, G:la klubbhuset/G:la bilgaraget   X 
Värmepumpar, diverse, underhåll  X 
Nytt golfbilsgarage etapp 2   X 
 
 
Kurt Håkansson 
Ordförande Fastighetskommittén 


