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Styrelsen för Ystad Golfklubb får härmed avge Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 
2021. 
 
Verksamheten har bedrivits i enlighet med på höstmötet 2020 beslutad Verksamhetsplan 
2021-2025. 

Coronapandemin 
Verksamhetsåret 2021 har liksom 2020 i mycket stor utsträckning präglats av 
coronapandemin. Svenska Golfförbundets starka rekommendationer har följts vilket främst 
har påverkat tävlingsverksamheten genom inställda tävlingar, ingen samling före eller efter 
genomförda tävlingar och minskade intäkter för sponsorverksamheten. Däremot kan 
positiva effekter konstateras såsom nya medlemmar, fler bokade starttider och ökande 
greenfeeintäkter. 
 
YGK sociala golf har blivit ett viktigt inslag för folkhälsan. 
 
Trots coronapandemin har golfsäsongen 2021 kunnat genomföras med goda vitsord från 
våra medlemmar, gäster och samarbetspartners. 

Vår- resp höstmöte 
Vårmöte 
På grund av rådande läge avseende coronapandemin har vårmötet inte kunnat genomföras 
på traditionellt sätt genom att kalla YGK medlemmar till ett fysiskt möte. 
 
I Riksidrottsförbundets rekommendationer kopplat till Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
angavs bland annat att föreningars årsmöten antingen skulle skjutas på framtiden eller hållas 
digitalt. Vi kunde inte heller hålla möten med 50 deltagare eller fler. 
 
Olika alternativ övervägdes. Styrelsen beslutade att genomföra vårmötet genom att skicka ut 
en enkät med ett antal frågeställningar. Målet var att få in så pass många svar att vårmötet 
kunde anses ha hållits genom enkäten. 
 
Enkäten besvarades av 163 medlemmar. Medlemmarna som besvarat enkäten godkände att 
vårmötet kunde genomföras genom enkät och att mötet blivit behörigt utlyst. 
 
Med hänsyn till det höga antalet enkätsvar och att medlemmarna godkände 
frågeställningarna med några få undantag bedöms vårmötet genomförts på ett acceptabelt 
sätt. 
 

Höstmöte 
Höstmötet kunde genomföras genom ett fysiskt möte med ett stort antal deltagare, 87 st. 
Det senaste fysiska årsmötet var hösten 2019. 
 
Höstmötet inleddes med information, frågor och diskussion då det bedömdes att ett stort 
behov förelåg. 
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Korthålsbana 
Vid vårmötet 2021 beslutades att ge styrelsen i uppdrag att återkomma till höstmötet 2021 
med förslag på fortsatt arbete med korthålsbana och nya hål norr golfhål 12. Ärendet har 
varit ”vilande” i väntan på besked från Ystads kommuns ställningstagande på framtida 
användning av aktuellt markområde. 
 
Höstmötet beslutade att avvakta med fortsatt arbete intill en eventuell detaljplan för 
markområdet norr hål 12 utsänds för samråd till Ystad GK som sakägare och att detaljplanen 
har antagits av Ystads kommun. 
 
Några kostnader för arbetet inte har belastat YGK. 
 
Under vårmötet 2022 föreslår styrelsen att avbryta planeringen för markområdet norr hål 
12. Detta med anledning av Samhällsbyggnadsnämndens beslut att återta planbesked för 
markområdet på grund av ny kunskap om höga till mycket höga naturvärden inom området. 

Framgångsfaktorer och utmaningar 
Som tidigare nämnts har 2021 präglats av coronapandemin, och 2022 kommer sannolikt 
också att påverkas av pandemin men troligtvis i mindre omfattning. Oavsett osäkerheter 
bedöms YGK få en gynnsam utveckling även om utmaningar finns. 
 

Exempel på framgångsfaktorer 
• Ökande antal medlemmar. 
• En inbjudande och välskött golfbana. 
• Ökande greenfee-intäkter. 
• Utveckling av drivingrange pågår. 
• Fler spelade ronder än i fjol för medlemmar och gäster. 
• Fadderverksamheten har genomförts framgångsrikt och varit uppskattat. 
• Ett professionellt tävlingsprogram har genomförts med många nöjda deltagare, 

gäster och samarbetspartners. 
• Bra kontakt med våra tidigare och nya samarbetspartners. 
• Stort engagemang i våra kommittéer, styrelse och övriga ideellt aktiva. 
• Stabil ekonomi för drift av golfanläggningen. 

 

Några framtida utmaningar 
• Öka tillgängligheten genom rutiner för bokning, ankomstregistrering och avbokning. 

• Behålla de medlemmar som tillkommit de senaste två till tre åren. 

• Öka andelen juniorer. 

• Skapa resurser för investeringar. 
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Organisation 

 
Fakta Ystad Golfklubb 

• Bildades 1930 som nr 10 och invaldes 1933 i Svenska Golfförbundet som nr 14. 
• Medlemmar 1 307 st varav 

o 839 st årsmedlemmar med ägd eller hyrd spelrätt varav 53 st veteraner 80+ 
och 150 st upp t o m 25 år 

o 348 st övriga medlemskapstyper 
o 120 st passiva medlemmar 

• 18 håls golfbana par 71 (2014-2018 ombyggnad). 
• Ombyggnad av bevattningsanläggning påbörjades 2020. 
• Träningsstudio (invigd maj 2019). 
• Arrenderar marken av Ystads kommun (t o m 2034-12-31). 
• Äger alla byggnader och mark vid maskinhall. 
• Shop och tränare i egen regi. 
• Hyresavtal med Restaurang Cicerone AB. 
• Avtal för banskötsel. 
• Ekonomi 

•  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
• Intäkter 8 965 tkr 9 373 tkr 9 170 tkr 9 670 tkr 11 168 tkr 12 075 tkr 
• Kostnader 8 764 tkr 9 278 tkr 9 135 tkr 9 619 tkr 10 565 tkr 11 430 tkr 
• Resultat 201 tkr 95 tkr 35 tkr 51 tkr 603 tkr 645 tkr 

 

Styrelse 
Under året har följande medlemmar ingått i styrelsen: Ingemar Nilsson (ordförande), 
Reinhold Eriksson (vice ordförande), Reino Nyberg (kassör), Eva Christersson (sekreterare), 
Anette Müntzing, Dan Thynell och Anders Lindholm. Suppleanter har varit Marianne Lindvall 
och Dan Jeppsson. 
 

Anställd personal

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

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

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

Juniorkommitté
Patric Freudenthal, ordf
Jan Öjeblad
Mikael Cederlund
Susanne Persson
Johanna Silverberg
Dzenita Freudenthal
Tobias Holm
Jesper Hallgren
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
Vivianne Jeppsson
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

Domar- och 
handicapkommitté
Anders Lindholm, ordf
Crister Sterning
Ola Eriksson
Lars Tibell
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
Vivianne Jeppsson

Revisorer
Nicklas Björklund
Thomas Ekholm
Mats Olsson, suppleant
Håkan Ahlm, suppleant
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Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda styrelsemöten. Styrelseprotokollen finns att 
läsa på klubbens hemsida och är tillgängliga på klubbens kansli. 
 

Revisorer 
Revisorer har under året varit Thomas Ekholm och Nicklas Björklund. Revisorssuppleanter 
har varit Håkan Ahlm och Mats Olsson. 
 

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Hans Hallin (ordförande), Thomas Ahlstedt och 
Carina Mårtensson. 
 

Klubbchef, banchef och tränare 
Under året har Jörgen Gullstrand varit anställd som klubbchef och Tony Pedersen som 
tränare. 
 
Mattias Bengtsson har varit anställd som banchef t o m 2021-03-15 och Daniel Grant fr o m 
2021-03-12. 
 
Klubbchefen har inför styrelsen svarat för den löpande driften av klubben. 

Övrigt 
Information till medlemmarna har löpande spridits via klubbens hemsida och genom 
nyhetsbrev via e-post direkt till medlemmarna. 
 
Shop och drivingrange har, liksom tidigare, drivits i klubbens egen regi. 
 
Restauranglokalen har varit fortsatt uthyrd till Nybroköket HB intill 2022-01-31. Ystad GK 
tackar Cissi Radojevic efter många år som ansvarig för restaurangen. 
 
Under sommaren 2021 tecknades avtal för ny krögare. Avtalet gäller fr o m 2022-01-02. 

Kommentarer till övergripande mål i Verksamhetsplan 2021-2025 
Målområde 
Inom följande målområden finns ett eller flera mål: 

• Ekonomi 

• Medlemmar 

• Klubbkänsla 

• Ideell verksamhet 

• Juniorverksamhet 

• Banan 

• Miljöarbete 

• Träningsområden 

• Träningsstudion 

• Tävlingsverksamhet 

• Samarbetspartners 
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Ekonomi 
Resultatet för 2021 är 645 213 kr. Styrelsen föreslår att detta belopp överförs i ny räkning. 
 
Resultatet för 2021 budgeterades till 60 000 kr. Resultatet är således betydligt högre än 
budget vilket innebär att YGK ekonomi får anses vara god. Noterbart är att Ystad GK intäkter 
ökat från 11 168 491 kr (2020) till 12 074 655 kr (2021). Intäktsökningen beror främst på 
ökning av medlemsintäkter, greenfeeintäkter, intäkter från drivingrange och shopen. 
 
Ystad GK ekonomi för drift av golfanläggningen bedöms vara god medan behov av att skapa 
resurser för investeringar krävs. 
 
Klubbens låneskuld till banken (Handelsbanken) per 31 december 2021 var 1 558 000 kr 
(1 808 000 kr år 2020). 
 
Likviditeten 2021-12-31 uppgick till 823 012 kr (1 947 253 kr år 2020). 
 

Medlemmar 
Vårmötet 2021 beslutade att Ystad GK ska ett medlemstak på maximalt 1 300 medlemmar 
exklusive passiva medlemmar och att det alltid ska göras plats för juniormedlem t o m 21 år. 
 
Under 2020-2021 har YGK en betydande ökning av antalet medlemmar. För Golfsverige är 
det en liknande ökning. 
 
Värt att notera antalet medlemmar per 2021-12-31 som tillhör kategorierna år 1 - år 3 och 
Prova på YGK uppgår till 199 st. Detta understryker vikten av att särskilda insatser görs för 
nya medlemmar att de ska stanna kvar i YGK. Det samma gäller övriga nya medlemmar. 
Nedanstående tabell visar att YGK fått nästan 300 medlemmar sedan 2020. 
 
Tabell: Inträdesår för nuvarande medlemmar, källa GIT 2022-04-11. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

33 29 44 21 30 44 28 50 53 58 131 125 24 

 
Fadderverksamheten har varit framgångsrik och visar på betydelsen att ta hand om nya 
medlemmar. 
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Tabell: Antalet medlemmar 2008-2021. 

 
 
Tabell: Antal medlemmar per medlemskapstyp 2017-2021. 
Medlemskapstyp 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Senior med hyrt spelrättsbevis 105 104 115 78 125 

Senior med spelrättsbevis 530 525 491 552 600 

Senior med hyrt spelrättsbevis autogiro 55 47 42 35 52 

Senior med spelrättsbevis autogiro 111 113 118 116 117 

Delsumma 801 789 766 781 894 

Nybörjare år 1 
 

14 9 48 16 

Nybörjare år 2 
 

38 54 44 76 

Nybörjare år 2 autogiro   8 1 1 

Introduktionsår år 3    92 95 

Introduktionsår år 3 autogiro    14 6 

Prova på YGK 11 11 31 33  

Prova på YGK autogiro 
 

1 1 4  

Hedersmedlem 3 2 2 2 2 

Greenfeemedlem 4 121 151 171 163 167 

Lågsäsong 5 2 2 2 2 

Personal 6 4 5 5 5 

Provmedlem 4 
 

   

Greenfeemedlem 10 73 35    

Medlem Hcp 37-54 69 30    

Medlem Hcp 37-54 autogiro 5 7    

Delsumma 297 295 283 408 370 

Passiv med spelrättsbevis 108 107 107 96 102 

Passiv utan spelrättsbevis 23 21 15 14 19 

Delsumma 131 128 122 110 121 

Totalt 1 229 1 212 1 171 1 319 1 385 
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Klubbkänsla 
Den positiva andan i klubben upplevs vara bra. De områden som fått högst värden i 
medlemsenkäten Players 1st är att man trivs som medlem i YGK, medlemmar möter 
varandra på ett öppet och positivt sätt och att YGK har en atmosfär som man uppskattar. 
 

Ideell verksamhet 
Under 2021 har nya ordförande utsetts i tävlingskommittén, handicapkommittén samt 
domar- och regelkommittén. 
 
Antalet ledamöter i kommittéerna bedöms motsvara behovet. 
 
De ideella arbetsinsatserna, t ex vid skötsel av banan och lokaler är omfattande och 
betydelsefulla för klubben. 
 

Banan 
Under 2021 har vi kunnat se fortsatta positiva effekter av investeringar som utförts under 
senare år. Banan upplevs väl motsvara förväntningar både hos medlemmar som gäster. 
 
Ombyggnad av bevattningsanläggning kommenteras under rubriken Investeringar. 
 
Skötsel av banan har även detta år utförts så att miljöpåverkan blir så låg som möjlig. 
Miljöengagemanget har skapat både spelupplevelse och naturupplevelse för såväl 
medlemmar som besökare. 
 
I många år har YGK jobbat med miljöförbättrande åtgärder som också fortsätter i stor 
utsträckning i samarbete med Ystads kommun och Länsstyrelsen. 
 

Träningsområden 
Arbetet med vallar och nät längs drivingrange är påbörjat. Tidplanen styrs av Swerocks 
tillgång på schaktmassor. Vi får tyvärr leva med att det inte förfinar entrén till golfklubben 
förrän projektet är slutfört. Denna tidplan styr vi inte över. 
 
Förutsättningarna för att anlägga en korthålsbana sett ur ett helhetsperspektiv för 
golfanläggningens utveckling på både kort och lång sikt begränsas av tillgång på mark. 
 

Träningsstudio 
Träningsstudion har gett väntade effekter, t ex ökad juniorträning och customfitting. 
 
Tendensen är ett ökande nyttjande från medlemmarna. 
 

Tävlingsverksamhet 
YGK strävar efter att erbjuda tävlingar som passar så många som möjligt. I mesta möjliga 
mån erbjuds tävlingar där deltagarna kunnat välja vilket tee man önskat spela ifrån. Utbudet 
av tävlingar har också varit varierat med olika tävlingsformer och i ett lagom antal (10 st 
klubbtävlingar) varav fem under golfveckan (ca 640 starter se nedan). 
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Alla tävlingar som genomförts under året har fått ske med löpande start samt i enlighet med 
myndigheternas önskemål. Vi har saknat att kunna anordna tävlingar med gemensam start, 
vilket skapar mer gemenskap bland klubbens medlemmar. Trots detta har tävlingarna 
genomförts på ett för alla utmärkt sätt ändå. Under året har ca 1 100 starter genomförts 
med en mycket positiv intäkt till YGK. 
 
Golfvecka anordnades under vecka 30, trots pandemiläget och dess restriktioner var vi fler 
startande per dag än tidigare år. Många startande och mycket positiv kritik efter veckan 
skapar en god känsla inför 2022. Vi hade sponsorer till alla tävlingarna vilken dessutom gav 
ett bra ekonomiskt resultat av golfveckan för YGK. 
 

Samarbetspartners 
Bruttointäkten i sponsoravtalen är 403 000 kr (445 000 kr år 2010). Budgeten var 435 000 kr. 
Den minskade intäkten beror på coronapandemin. 
 
Eftersom det fortfarande varit ett annorlunda läge med en pandemi under 2021, har vi 
tvingats välja bort flera aktiviteter, som sponsorträffar, frukostgolfen under året m.m. 
Vi satsade dock i september 2021 på, att genomföra en sponsorgolftävling. I tävlingen 2021 
var det 45st deltagare. 
 
Kommittén har även varit med att anordna vår golfvecka och andra tävlingar, samt med att 
ta fram tävlingssponsorer. 
 
Under 2021 kom vår sponsortavla efter parkeringen på plats, där alla sponsorerna är med 
på. 
 
Kommittén har under året haft svårt att få möjlighet till fysiska möten med våra sponsorer 
och därför i många fall jobbat med att upprätthålla kontakten per telefon och mail. En del av 
våra sponsorer har haft ett utmanande år med stora förändringar i sin omsättning. Såklart 
har detta satt sina spår i hur vårt arbete mot dessa varit under 2021. Trots det så är de flesta 
sponsorer kvar och vi har glädjande nog fått några nya. 
 
Genomgång av sponsoravtal har skett som bedöms ge ökade intäkter under 2022. 

Investeringar 
Bevattningsanläggning 
Höstmötet 2021 gav styrelsen i uppdrag att genomföra etapp 2 som omfattar en utbyggnad 
av hål 1, 2, 8, 9 0ch 18 samt greenen på hål 17. Kostnaden är knappt 1 550 000 kr. 
Finansieringen har kunnat ske med eget kapital. 
 
Arbetet påbörjades under november och den nya bevattningsanläggningen etapp 2 kunde 
tas i bruk under våren 2022. 
 
Styrelsen har i uppdrag att vid vårmötet 2022 avrapportera etapp 2 och redovisa planering 
för ombyggnad av resterande del av bevattningsanläggningen. 
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Exempel på övriga investeringar 
Greenklippare 107 700 kr/år Finansierat genom leasing, 5 år 
Traktor med frontlastare 353 750 kr/år Finansierat genom köp 
   Försäljning av gamla traktorn med 60 000 kr 
   Ystads kommuns investeringsbidrag med 31 250 kr 
   Nettokostnad således 262 500 kr 

Årets klubbmästare 
Stora KM Herr – Eric Isacsson 
Juniorklass – Hannes Freudenthal 
Herrar 50 – Andreas Bruzelius 
Herrar 60 – Jan Karlsson 
Herrar 70 – Rolf Sjöberg 
 
Hedersomnämnande för de bästa nettoresultaten: 
Junior – Ella Lindmark 
Herrar – Rolf Sjöberg 

Årets YGK-are 
Utmärkelsen utdelades för första gången vid YGK 80-årsjubileum 2010. Årets YGK:are är 
således den tolfte i ordningen. 
 
Byggruppen utsågs till 2021 års YGK:are med motiveringen för sitt djupa engagemang och 
sin kompetens för att skapa en trivsam miljö på vår fina golfanläggning. 
Bygg-gruppen visar genom sina uppskattade insatser att YGK har medlemmar som gärna 
bidrar med ideella insatser för allas trivsel. 
 
Exempel på arbete: 

• Fönsterbyte i omklädnadsrum. 

• Ny uteplats med tak 

• Broar vid hål 9 och 18 

• Entréstråket 

• Carport för golfbilar 

• Belysning på puttinggreen 

• Toa i maskinhall 

• Sponsortavla 

• Målning mm, mm 

Årets juniorstipendiat 
Under 2019 beslutades om kriterier för juniorstipendier på Ystad GK. Stipendier bör årligen 
utdelas till två st juniorer, en flicka och en pojke. Stipendiet kan endast utdelas en gång per 
junior. Stipendiets storlek är på 5 000 kr för vardera flicka/pojke. Stipendiet utdelas i form av 
presentkort som gäller på Ystad Golfklubb som betalning för utrustning alternativt träning. 
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Förslagsställare av stipendiater är Junior- och elitkommitténs ordförande och Ystad GK 
tränare. Beslutande om stipendiater är Ystad GK styrelse. 
 
Kriterierna är: 

• Tävlingsresultat. 

• HCP-sänkning. 

• God kamrat/lagkompis. 

• Ambassadör för Ystad Golfklubb. 

• Delaktig i Ystad Golfklubb verksamheter. 

• Gjort en ovärderlig insats för kamrat, lag, klubben, utanför klubben. 

• Aktiv träningsinsats. 

• Till samtliga ovanstående kriterier ska kopplas ett väl genomfört skolarbete. 
 
Ingen junior uppfyllde kriterierna och därför överlämnades ett presentkort på 5 000 mkr till 
ordföranden för junior- och elitkommittén Patric Freudenthal. Presentkortet ska användas 
för juniorverksamheten. 
 
 
 
Ingemar Nilsson 
Ordförande Ystad GK 
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Resp kommittés verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse för Damkommittén 2021 
På grund av pågående pandemi rådde det i början av säsongen stor osäkerhet om och hur vi 
skulle kunna genomföra säsongens aktiviteter. Med hjälp av rekommendationer från 
Golfförbundet och Folkhälsomyndigheten kunde vi den 1 juni starta säsongens aktiviteter 
med vissa försiktighetsåtgärder. 
 

Tävlingsverksamheten 
Damkommittén har under 2021 arrangerat 20 tävlingar och 15 After Work golf. (AW-golf). 
 
Årets planerade första tävling som alltid varit Härsan & Tvärsan ställdes in liksom vårens 
Kickoff. Dessa har tidigare år var för sig lockat ett 50-tal deltagare. Under april och maj 
ställdes all tävlingsverksamhet in. Även Näktergalsgolfen, med start kl. 8 på morgonen fick 
ställas in. De planerade damdagarna spelades som sällskapsgolf med bokade tider men utan 
gemensamma samlingar. 
 
Trots den pågående pandemin kan vi glädjande konstatera att antalet deltagare på våra 
damdagar i stort sett varit detsamma. Även deltagande vid AW-golfen har varit detsamma 
som föregående år. 
 
Varje år arrangerar damkommittén en Utbytesgolf med de närliggande klubbarna Sjöbo GK, 
Tomelilla GK, Abbekås GK, Romeleåsen och Österlens GK. I årets tävling deltog 78 damer, en 
ökning med 16 deltagare. Med löpande start klassvis (A, B och C klass) samt prisutdelning 
efter varje klass kunde vi undvika att vi samlades i större grupper. Laila Ohlsson bjöd på mat 
efter spel. 
 
Även Nationell damdag lockade många damer från andra klubbar i södra Sverige. Totalt 
deltog 77 damer. Tävlingen sponsrades av Bönor o Blad, ICA Supermarket bjöd på frukt, bars 
och dricka till alla deltagarna. Laila Ohlsson bjöd alla deltagare på lunch efter spel. Även 
denna tävling genomfördes med löpande start och prisutdelning efter varje klass.  
Vid årets ”Sommarflirt” med herrarna deltog 60 spelare. Efter spel serverades en god 
sommartallrik. 
 
Årets viktigaste tävling, Ett slag för Barncancern, spelades den 26 september. I tävlingen 
deltog 124 spelare. Genom bidrag och spelavgifter samlades det in   38 340 kr. Flera 
sponsorer bidrog till ett mycket rikligt prisbord. Damkommittén startade insamlingen till 
förmån för Barncancerforskningen år 2015. Sedan dess ha samlats in totalt 267 800 kr till 
Barncancerfonden. Damkommittén överlämnar nu ansvaret för tävlingen till 
Tävlingskommittén. 
 
Tävlingssäsongen för våra damtävlingar avslutades med Dropout Scramble den 18 
september med efterföljande sammankomst. Här delades det ut Birdie-pris samt priser till 
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de som under säsongen spelat AW-golf, tävlingar med start kl 10, Eclectic och 
Sommarcupen. 
 

Seriegolf 
På grund av pågående pandemi valde Skånes Golfförbund att förlägga all seriegolf till augusti 
och september samt finalerna i Skåneserien till oktober. Flera av dessa tävlingar var förlagda 
till tisdagar med den följd att vi på våra damdagar under augusti/september blev mycket 
färre deltagare. 
 
Varje år bjuds våra damer som deltagit i seriespelen in till spelet om Glas-skon med en 
efterföljande lunch. Årets vinnare var Gunnel Bodin på fina 70 slag. 
 

 Utflykter och övriga aktiviteter 
Årets utflykt som brukar äga rum på våren flyttades till den 18-19 augusti. Vi åkte till 
Woodlands i Örkelljunga. En trevlig bana med fint boende och god mat. Någon tur med 
vädret hade vi dock inte, det regnade båda dagarna. Den 8 september var det dags för vår 
hemliga utflykt ”Ut i det blå”. Vi spelade på Skepparslövs GK. Väldigt trevligt bemötande av 
personalen på klubben och strålande sol ledde till en mycket lyckad resa.  
 
Under 19 år har tre klubbar från öst mött tre klubbar från väst i en spelform av Ryder Cup, 
Öst/Väst-slaget. Tävlingen har tidigare genomförts som en utbytestävling utan avgifter och 
priser. Vid årets Öst/Väst-slag valde samtliga klubbar att avstå från tävlingen då 
klubbcheferna på deltagande klubbar enats om att ta ut en avgift om 200 kr per spelare 
vilket motsvarar 10-12 000 kr, dessutom förlade Abbekås GK tävlingen till eftersäsong, sista 
helgen i september. Tidigare år har tävlingen spelats i början av augusti. 
 
Den 27 november bjöd Damkommittén in till glöggmingel med tävling om ett vandringspris 
som för tredje året i rad vanns av Carina L Broman. 
 
Under året har Damkommittén haft 7 protokollförda möten. 
 
Britt-Marie Malmqvist 
Ordförande för Damkommittén 
 
 

Verksamhetsberättelse för Marknads- och Sponsorkommittén 2021 
 
I kommittén har under 2021 följande personer ingått: Mats Andersson, Hans Hallin, Christer 
Swärd, Hans Widahl, Jörgen Gullstrand och Bo Müntzing (ordf). Tony Pedersen har varit 
konsulterande. 

 

Sponsoraktiviteter 
Eftersom det fortfarande varit ett annorlunda läge med en pandemi under 2021, har vi 
tvingats välja bort flera aktiviteter, som sponsorträffar, frukostgolfen under året m.m. 
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Vi satsade dock i september 2021 på, att genomföra en sponsorgolftävling. I tävlingen 2021 
var det 45 st deltagare. 
 
Trots pandemin så är de flesta sponsorer kvar och vi har glädjande nog fått några nya. 
 
Under 2021 kom vår sponsortavla efter parkeringen på plats, där alla sponsorerna är med 
på. 
 
 
Bo Müntzing 
Ordförande för Marknads- och sponsorkommittén 
 
 

Verksamhetsberättelse för Domar -och regelkommittén 2021 
Ledamöter Anders Lindholm, ordförande 

 Lars Christersson 

Ann-Christin Friis 

Crister Sterning 

Bo Sterner 

 

Kommittén har under verksamhetsåret: 

• Fastställt och anslagit lokala och tillfälliga lokala regler i samråd med Skånes 

Golfförbunds regelansvarige. Coronaepidemin har, t. ex. vad gäller kratta i bunkrar, 

krävt regelanpassningar. 

 

• Har tidigt våren 2021och under hela säsongen var ute och inspekterat alla 

banmarkeringar och gjort en del justeringar bl a har hål 3 blivit rött pliktområde. 

 

• Med hjälp av banchefen flyttat och kompletterat out of bounds pinnarna på banan. 

 

• Genomfört flera regelträffar ute på banan med stationer för faddergolfare, dam- och 

herrspelare totalt har cirka 100 st deltagit. 

 

• Avdelat domare till klubbtävlingar, damernas final i seriegolfen och till Nationell 

damdag. Med erfarenheter från 2020, har ibland alla domare deltagit under en och 

samma tävling, samt att vi har varit 2 st på andra tävlingar. En positiv erfarenhet som 

vi tar med oss inför framtiden.  

 

 

Anders Lindholm  

Ordförande för Domar– och Regelkommittén 
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Verksamhetsberättelse för Herrkommittén 2021 
Kommittén 
Lars Christersson (ordförande), Ingold Wihlborg, Anders Friis (sekreterare), Göran Larsson, 
Göran Schön och Bo Sterner. 
 
Kommittén har haft 3 möten under året samt ett antal telefon/e-mail konsultationer. 
 

Verksamheten 
Primärmålet för kommittén är att arrangera tävlingar och andra sociala aktiviteter för 
seniorherrar. Med verksamhetsplanen som underlag har vi strävat efter att uppnå de mål 
som är uppsatta. Tyvärr behövde vi på grund av den fortsatta pandemin göra en del 
justeringar av den ursprungliga planeringen. Trots dess begränsningar har vi lyckats 
genomföra de flesta planerade aktiviteterna i någon form. 
 

Aktiviteter 
Som planerat har vi genomfört Herrdagar och Trivselgolf i begränsad form efter bästa 
förmåga. 
 
Herrdagarna spelades i 11 ronder av de planerade 15 gångerna. Segrare i respektive klasser: 
Klass A: Bengt Å Nilsson, Klass B: Lennart Larsson och Bästa Brutto: Gurhan Kaya,76 slag. 
Herrdagarna avslutades med finalspel, prisutdelning och den traditionella kräftfesten. 
 
Trivselgolfen spelades med 487 ronder med 71 spelare. Krister Nilsson blev vinnare av den 
åtråvärda ”Kepsen”. Trivselgolfen avslutades med en nio håls tävling, prisutdelning och 
julbord. 
 
Den planerade vårutflykten ställdes in och därmed även de där planerade tävlingarna. 
 
Seriegolfen för Herrar ställdes in under säsongen av Skånes Golfförbund. 
 
Under hösten genomförde vi den planerade utflykten till Skyrup där vi spelade 
Bornholmaren, Flygande Tunnan och Oskars statyetten. Segrare i respektive tävlingar blev: 
Bornholmaren: Svend Harild, Flygande Tunnan: Svend Harild och Oskars Statyetten: Reinhold 
Eriksson. I samband med utflykten genomfördes en enkät om synpunkter på förbättringar 
angående Herrdagarna. Utfallet har använts i planering för 2022 års tävling. 
 
Vår årliga utflykt till Sjöbo GK och tävlingen om vandringspriset ”Sjöboiten” vanns i år av 
Reinhold Eriksson. 
 
Ryder cup mot Österlen spelades på YGK där Österlens GK slutade som segrande lag. 
 
Österlen utbytet med Tomelilla GK och Österlens GK kunder inte genomföras. 
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Övrigt 
Många av herrseniorerna har hjälpt greenkeeper, banpersonal, byggt terrass, målat och bytt 
fönster med mera. Dessa har bidragit med många timmar till klubbens bästa. 
 
Till årets YGK-are utsågs Bygg-gruppen för sitt stora engagemang i klubben. 
 
Under augusti genomfördes en regelutbildning för herrar. 
 

Slutord 
Förhoppning om att vi i det kommande året kan genomföra planerade aktiviteter då även 
med den saknade sociala kontakten. Vi ser framemot nästa säsong. 
 
 
Lars Christersson 
Ordförande för Herrkommittén 
 
 

Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 2021 
Vi drabbades hårt av pandemin under 2020/2021 Det fick till följd att alla tävlingar ställdes in 
under det första halvåret för att kunna leva upp till Folkhälsomyndigheten och 
Golfförbundets rekommendationer. Tävlingsverksamheten startade upp igen från mitten av 
juni. 
 
Rolf Sjöberg trädde in som ordinarie ordförande under 2021. Övriga som verkar i kommittén 
är: Kurt Håkansson, Lisa Wettergreen, Thomas Ekholm, Toivo Eriksson samt Gertrud 
Lundqvist. Vi har under året haft 12 st möten. 
 
Alla tävlingar som genomförts under året har fått ske med löpande start samt i enlighet med 
myndigheternas önskemål. Vi har saknat att kunna anordna tävlingar med gemensam start, 
vilket skapar mer gemenskap bland klubbens medlemmar. Trots detta har tävlingarna 
genomförts på ett för alla utmärkt sätt ändå. Under året har ca 1 100 starter genomförts 
med en mycket positiv intäkt till YGK. 
 
Vår strävan är och har varit att vi skall erbjuda tävlingar som passar så många som möjligt. Vi 
har i mesta möjliga mån försökt erbjuda tävlingar där deltagarna kunnat välja vilket tee man 
önskat spela ifrån. Utbudet av tävlingar har också varit varierat med olika tävlingsformer och 
i ett lagom antal ( 10 ) varav fem under golfveckan (ca 640 starter se nedan) varför vi ser 
med tillförsikt fram emot planeringen under hösten för att ligga i fas till 2022. 
 
Vi har i kommittén anordnat en golfvecka under vecka 30 trots pandemiläget och dess 
restriktioner var vi fler startande per dag än tidigare år. Många startande och mycket positiv 
kritik efter veckan skapar en god känsla inför 2022. Vi hade sponsorer till alla tävlingarna 
vilken dessutom gav ett bra ekonomiskt resultat av golfveckan för klubben. 
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Rolf Sjöberg 
Ordförande för Tävlingskommittén 
 
 

Verksamhetsberättelse för Klubb- och Medlemskommittén 2021 
Kommittén skall verka för ökad trivsel inom klubben för medlemmar och gäster. Kommittén 
ansvarar för klubbens faddergolf, medlemskvällar samt för golfvärdar. 
 
Kommittén har bestått av; Per Rosborg ordförande, Britta Lexeus, Britt-Marie Hallén, Lotta 
Rosborg, Robert Lagerqvist samt Thomas Thorkelsson. 
 
Kommittén har haft 8 protokollförda möten under året. 
 

Faddergolf 
Faddergolfen startade den 12 april och vi har under året arrangerat 25 måndagskvällar med 
faddergolf samt avslutningstävlingen som genomfördes lördagen den 2 oktober. Totalt har 
47 nybörjare deltagit i faddergolfen och 17 faddrar har gjort detta möjligt.  
 
I genomsnitt har faddergolfen haft 24 spelare varje måndag. Summerat känns det som 
uppskattat från alla deltagare och ett fantastiskt engagemang från alla faddrar. 
 
Under året har det arrangerats 4 scramble tävlingar över nio hål, varav en av dessa spelades 
i golfveckan och som avslutades med grillad korv och samkväm.  
 
Säsongen avslutades med en scramble tävling över 18 hål. Totalt deltog 27 nybörjare och 
faddrar i denna tävling som avslutades med mat och prisutdelning 
 
Kommittén arrangerade den 24 september en tävling för de faddrar som under året hjälpt 
till med faddergolfen. Vinnare och utsedd till årets fadder blev Göran Håkansson. 
 

Golfvärdar 
Under perioden juni-augusti hade vi golfvärdar under totalt 17 dagar under perioden juni-
augusti och framför allt under helger.  
 

Medlemskvällar 
I anledning av pandemin så har kommittén inte arrangerat några medlemskvällar under 
2021. 
 
 
Per Rosborg 
Ordförande för Klubb- och Medlemskommittén 
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Verksamhetsberättelse för Bankommittén 2021 
Ingångsvärden 
Banan ser ut att ha klarat vintern bra. Mindre skador på grund av arbetet med 
bevattningsanläggning. Greener ser bra ut även om vi har problem med råkor. Vi har även 
vissa ställen där vildsvinen har varit inne och bökat på klippta ytor. Vi har ansökt och fått 
skyddsjakt på både svin och råkor. Men vi hoppas även att dessa djur kommer att hålla sig 
borta när banan blir mer frekvent besökt. 
 

Utdrag av de viktigast utvecklingsområdena 

Drivingrange 
Arbetet med vallar och nät längs Driving Range är påbörjat. Tidplanen styrs av Swerocks tillgång på 
schaktmassor. Vi får tyvärr leva med att det inte förfinar entrén till golfklubben förrän projektet är 
slutfört. Denna tidplan styr vi inte över. 
 

Vattennivåer och översvämningsrisker 
Vi har idag vid flertall tillfälle sett att vissa hål 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 minimerar och kanske eliminera dessa risker. 
 

Bevattningsanläggning 
Bevattningsanläggningen etapp ett och två är slutförda. Arbetet med att planera för slutfasen med 
ytterligare en eller två etapper fortsätter. 
 

Tee 
Många av banans tee är i behov av renovering. Om det är möjligt att bredda tee så är detta vad vi 
främst tittar på. Förändring av tee kommer att ske så att alla får en bättre spelupplevelse. Även för 
orange tee kommer det att anläggas korrekta tee. 
 

Greener 
YGK greener har haft högsta standard under 2021, det krävs hårt arbete och fingertoppskänsla för 
detta. Vi hoppas att vi kan fortsätta detta fina arbete. 
 

Maskinpark 
Under året 2021 har ett antal nya maskiner köpts eller tecknats leasingavtal. Det som ligger på tur är 
en ny ruffklippare beslut om detta kommer att tas i närtid. Vi känner att med de senaste 
uppdateringar står vi väl rustade framöver. 
 
 
Dan Thynell 
Ordförande för Bankommittén 

 
 

Verksamhetsberättelse för Fastighetskommittén 2021 
Fastighetskommittén består av Kurt Håkansson(ordf),Birgitta Sjöberg, Göran Schön, Håkan 
Wettergreen, Thomas Nilsson och KG Svensson(byggnadssakkunnig). 
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Kommittén har under året haft 5 möten, vid 3 av dessa har Lars Åkesson och Svend Harild 
(Bygg-gruppen) inbjudits. 
 
Trots pandemin har ett antal objekt åtgärdats: 

• Avbäringen mellan hål 18 och körvägen har byggts om med hållbara betongstolpar. 

• Uteplatsen har byggts om och dessutom utvidgats. 

• Golfbilsgarage utanför receptionen har byggts i etapp 1. Det finns bygglov för en 

utvidgning ända till nuvarande golfbilsgarage. 

• Tvättplats norr om studion har färdigställts. 

• Vask på omklädningsbyggnadens norrsida har bytts ut. 

• Ytterligare en åskvarningssiren har införskaffats, den skall placeras i 

klubbhusområdet. 

• Planering för ombyggnad av restaurangen har slutförts. 

• Taket på den vita byggnaden vid maskinhallen har lagats. 

• Porten på den röda byggnaden vid maskinhallen har målats. 

Samtliga objekt har utförts av Bygg-gruppen. Gruppen har visat sig vara en ovärderlig resurs, 
som utför yrkesmässiga arbeten till en minimal kostnad. 
 
 
Kurt Håkansson 
Ordförande för Fastighetskommittén 


