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Verksamhetsberättelse

Verksamhetsåret 2021 har liksom föregående år påverkats av pandemin låt vara inte I samma 
omfattning. Tävlingsverksamheten kunde efter att Riksidrottsförbundet och Svenska 
Golfförbundet hävt restriktionerna påbörjas igen i början av juni. Tyvärr släpptes 
restriktionerna för sent för att möjliggöra seriespel och Skånes Golfförbund ställde in hela 
seriespelssäsongen. 

Liksom tidigare har dock omvärldssituationen gynnat utomhusverksamhet och förra årets goda 
trend har hållit i sig även den nu gångna säsongen med ökat medlemsantal, goda intäkter från 
drivingrange och greenfeespel samt fortsatt fint samarbete med S:t Arilds tränare. 

Vårens problem med mögelangrepp på greenerna medförde visserligen ett inkomsttapp för 
greenfeeintäkter under den tidiga delen av säsongen men efter ett utmärkt arbete av klubbens 
banpersonal kunde kvaliteten succesivt höjas och därmed också säkerställa att intäkterna i det 
närmaste nådde budget. 

Under det gångna verksamhetsåret har som alla kunnat konstatera klubbhuset genomgått en 
total renovering och ombyggnad och vi kan glädjas åt nya fräscha och ändamålsenliga lokaler. 
Många ideella krafter har åstadkommit ett fantastiskt resultat till en i sammanhanget blygsam 
kostnad och planen är att arbetet ska fortsätta med renovering av klubbens kansli och entré för 
att göra klubbhuset än mer välkomnande. 
                                                                                                              
Även drivingrange- och klubbhusområdet har uppgraderats med ny beklädnad på bollhuset, ny 
tee på 1:ans hål, nät mot chippinggreen och 1:ans tee samt en allmän uppsnyggning av 
träningsområdet och området kring klubbhuset. Ett stort antal hjälpsamma medlemmar har 
tillsammans med banpersonalen gjort detta möjligt. Ett antal förbättringar har också skett på 
banan, bl.a. färdigställande av kullarna väster om hål nr 8, vilket medfört en bättre 
spelupplevelse. Fortsatta banförbättringar har planerats och delvis genomförts under början av 
innevarande år.

Arbetet med att ständigt förbättra bankvaliteten är naturligtvis av högsta prioritet och kommer 
så att vara framgent. Under året har ett antal investeringar i ny (begagnad) maskinutrustning 
gjorts som förhoppningsvis kommer att medföra ytterligare standardhöjning av banan.

Utan alla hjälpsamma medlemmar som lagt oerhört många timmar på förbättringsarbeten både 
på banan, träningsområde och klubbhus hade vi inte varit där vi är idag. Den goda 
tillströmningen av nya medlemmar skapar också en stark ekonomisk bas för ett fortsatt 
framgångsrikt arbete för att göra klubben till en toppanläggning. Stort tack till er alla som 
bidragit på olika sätt och låt oss hoppas på en fin säsong 2022.

                                                                                                                                           



Kommittéerna

Bankommittén 2021

Säsongen som gått har på många sätt varit mycket bra och pandemin har bidragit till att 
intresset för golf fortfarande är väldigt stort. Väldigt mycket besökare på vår anläggning under 
året, många nya ansikten och många spelade ronder.                                                                     
           
Banan och våra greener hade en mycket tuff start på säsongen. Vi fick ett svampangrepp under 
hösten som vi inte lyckades få stopp på och vi hade därför väldigt mycket dött gräs på några 
utav våra greener under våren. Vi gjorde flera goda insatser för att skynda på 
läkningsprocessen. Vi utförde stödsådd, greentäckning och flytt av gräspluggar men våren var 
trög och vi hade en kall april månad vilket gjorde att läkningen var långsam pga. låg 
marktemperatur. Men I slutet av juni hade greenerna läkt ihop väldigt bra och återgått till den 
standard vi är vana vid. 

Små förbättringar har skett på banan under det gångna året. Något som bland annat gjort är att 
anlägga ny konstgrästee på hål 1 samt fördubblat den naturliga grästeeytan. Runt den nya 
konstgrästeen har vi lagt nya betongplattor och förfinat rung rabatterna. Ett rejält lyft för vårt 
öppningshål. 

Under 2021 har vi färdigställt vårt långtidsprojekt vi haft I samarbete med NCC. Under 5 års 
tid har NCC kört in överskottsmassor för att bygga kullar på hål 5 och 8. Sista etappen blev 
färdigmodellerad och sådd i september och hela projektet är därmed slutfört. Idéer och planer  
diskuteras för nya projekt och vi hoppas kunna fortsätta på hål 4 under 2022. 

Efter att vi drivit Drivingrangen i egen regi under 2020 och med mycket besökare såg vi att 
behovet av nya rangebollar var stort inför 2022. Våra gamla rangebollar var mycket slitna och 
behövde bytas ut. Vi hörde oss för med andra klubbar och fick fina recensioner på One-piece 
bollen från Srixon. Bollar beställdes i februari 2021 men eftersom efterfrågan på bollar världen
över var extremt stor blev våra bollar dessvärre rejält försenade. Inte förrän i september fick vi 
våra nya rangebollar. Vi samlades ett gäng medlemmar en kväll och bytt ut alla de gamla mot 
våra nya fräscha ifrån Srixon. 

Rangehusrenoveringen har fortlöpt under tidig vår och höst och vi är i stort sett färdiga. All 
panel är bytt förutom baksidan där man går in i bollhuset. 

Under den gångna säsongen har vi även gjort två investeringar på maskinsidan. Vi fick tillfälle 
att köpa bland annat en ny eldriven arbetsbil i form av en John Deere gator. Detta för att 
underlätta vårt arbete när vi får hjälp utav bl.a. torsdagsgänget. Underlättar mycket för oss att 
ha ytterligare en bil att förflytta sig med när arbeten ska utföras. 

Vi kom även över en bättre begagnad Verti Drain-luftare. Den mycket allsidig maskin som 
luftar ner till ett djup på 250 mm. Denna kommer användas på greener, fairways, tees och 
fotbollsplaner.

I det stora hela har säsongen som gått varit framgångsrik och vi har lyckats presentera en bra 
bana under högsäsongen.

Kalle Holmgren
Banchef



 
Damkommittén 2021

Under detta coronaår slopades tävlingsrestriktionerna den 1 juni och vi började damgolfen 
onsdagen 2 juni.  

Totalt har 27 st damer varit aktiva och i snitt 15 st närvarande per gång.

Alla med hcp 54 och därunder var välkomna att spela.

Vi spelade 16 onsdagar under säsongen och däri ingick det 13 som tillhörde säsongstävlingen 
där de 8 bästa resultaten räknades. Sedan var det “3 klubbor+putter+ett kast”, “Scramble” och 
“Bäst boll”.  

Det blandades poängbogey med slaggolf och en gång spel från gul tee. Damerna fyllde i sitt 
scorekort och lämnade till tävlingsledningen som sedan lottade bollarna. Efter avslutad runda 
samlades korten in och registrerades i GIT. 

Innan utgång togs alltid en golfregel upp. 

I ett internt matchspel som gick över 18 hål deltog 16 damer och det vanns av Birthe Nilén. 

Matchspel mot Mölles damer spelades en gång i Mölle och en gång hemma. Det blev Mölle 
som stod som slutlig segrare. 
 
Vi var anmälda till Foursome hcp div. 2 sin spelades på Hilton GC, Lunds Akademiska samt 
Romelåsens GK. Vi slutade på plats 7 av 12 deltagande lag. 

Avslutningen lördagen den 25 september spelades på 9 hålsbanan i Allerum. 

Den 11 december var det tänkt att spela “lussegolf” men då banan var täckt av snö skottades 
utslagsmattan och vintergreenen på hål 1 och sedan fick alla slå 5 slag och närmast hål vann. 
Det blev Elisabeth Henriksson. Därefter intogs glögg och pepparkakor.

Damkommittén Höganäs GK
gm Barbro Bergström
 

Juniorkommittén 2021

Juniorkommitténs medlemmar: Patrik Wieslander ordförande, Fredrik Ottermo, Kalle Holmgren, 
Christina Trobro och Lars Niwong.

Juniorkommittén verkar för att bevaka juniorernas intressen samt styra juniorverksamheten I 
Höganäs Golfklubb. 
Representant från JK finns I styrelsen för Höganäs GK och var Fredrik Ottermo fram till 
vårmötet 2021 och sedan Patrik Wieslander.
För att kunna bevaka juniorernas intressen så har vi i styrelsen sett till så att sammansättningen 
i kommittén består av föräldrar till juniorer som speglar det underlag som finns avseende de 
olika åldrar som finns bland klubbens juniorer.



Vi försöker se till så att vi finns tillgängliga vid juniorernas olika aktiviteter så att vi kan ta 
emot synpunkter från både föräldrar samt juniorer. Via diverse informationsmejl har vi 
tydliggjort hur vi kan kontaktas.
Arbetet I JK har bedrivits I olika faser under året. Planeringsfas i början på året, uppstartsfas, 
genomförandefas och sedan en avslutande reflektionsfas.
2021 har givetvis precis som säsongen 2020 påverkats av Covid-19 pandemin med 
begränsning för träning, läger, tävlingar samt andra aktiviteter.
Om något, under pandemin, kan ses som positivt så är det att golfintresset faktiskt tycks ha 
ökat under 2020 och 2021. Många nya juniorer har blivit medlemmar i vår klubb.

Träning
Vinterträningen övergick till säsongsträning efter påsklägret 2021.
Träningen bedrevs i olika grupper. Uppdelningen efter juniorernas förmåga och har bedrivits 
vid Höganäs GK samt S:t Arilds GK med tränare från S:t Arild Golfakademi.
Höganäs juniorer tränade tillsammans med S;t Arilds juniorer.
Utbildningsgruppen Golfkul för yngre nybörjare, Golfäventyrare, Bredd 54 och Bredd 56 samt 
Utvecklingsgruppen för de äldsta och med lägre Hcp.
Träningen varade från påsk till slutet på september med ett gemensamt avslutningsjippo 3/10.

Läger
Påskläger, Sommargolfskola och Höstlovsläger har genomförts vid anläggningen på S:t Arilds 
GK.

Tävling
Sommarlovsgolfen är en återkommande tävling under sommarloven sedan tjugo år tillbaka.
2021 med åtta omgångar där de fyra bästa ronderna räknades för deltagande juniorernas totala 
resultat. Tävlingen avgörs varje omgång med 9 hål på Höganäsbanan torsdagsförmiddagar. Tre
klasser: poängbogey, bruttoscore (Sommarlovsmästare) och nettoscore (Openmästare). 
Tävlingen var öppen för Höganäs juniorer och S:t Arilds juniorer som var I gruppträning.
Vinnare blev i poängbogey-klassen Marcus Trobro och Sommarlovsmästare samt dessutom 
Openmästare blev Jakob Wieslander.
Juniorerna har också deltagit I Matchligan. Fyra juniorer I matchspel mot juniorer från 
S:t Arild, Rya, Ängelholm samt Åkargården. Fyra gruppspelsomgångar med två förluster och 
två delningar. Laget gick inte vidare från gruppspelet 2021.

Fredagsgolf
Misslyckat 2021 med aktiva juniorer endast vid enstaka tillfälle.
JK:s analys: Ingen aktiv information från tränare, inget engagemang från äldre juniorer och 
inget bra kommunikationssätt för juniorer att meddela varandra om att delta dessa fredagar.

Utflykter
En golfdag vid Allerums GK den 25/9. Sju deltagande juniorer. Mycket uppskattat.

Broschyr
JK initierade och utformade underlag till en broschyr om vad man som junior på Höganäs GK 
får I sitt medlemskap. En broschyr att användas för marknadsföring samt i informationssyfte.

Äventyrareträffar
Jk initierade och medverkade tillsammans med tränare vid två träffar, den 1/8 samt 12/9, för de
allra yngsta i träning. Träff med scramble-spel på bana för att få dessa juniorer att spela 
tillsammans.



Sammantaget var 2021 ett bra år med drygt 110 juniorer i klubben. Vilket var en femtedel av 
det totala medlemsantalet i klubben.
Under senhösten och vintern var flera juniorer i vinterträning och vi i JK har haft kontakt med 
Skånes Golfförbund för att få till förändringar i tävlingsbestämmelserna för lag vilket gett fint 
gensvar. Detta gör att det 2022 ser ut som att det finns goda förutsättningar att få fler juniorer i 
lagspel och på det sättet kunna skapa med klubbtillhörighet och klubbkänsla.
Ett nytt kommunikations-/informationsmedel är på gång i klubben vilket kommer kunna 
medföra en bättre kontakt mellan JK och klubbens juniorer.

Juniorkommittén
Patrik Wieslander, ordförande
 

Tävlingskommittén 2021

Tävlingskommitténs sammansättning har under året varit Stefan Runfors (Ordförande), 
Bitt Larsson, Eva Andersson, Lars-Olof Werme, Mai Sandberg och Monica Karlsson.  

Höganäs GK:s tävlingsprogram har även under 2021 koordinerats och samordnats med våra 
grannklubbar Mölle GK och S:t Arild GK till ett gemensamt program för de tre klubbarna.

Startavgiften för klubbens tävlingar har under året varit 150 kronor och har inkluderat kaffe, bulle 
och varmkorv. Medlemmarna från S:t Arild och Mölle GK har kunnat tävla på Höganäs GK utan 
att betala tävlingsgreenfee, medan gäster från övriga klubbar har utöver startavgiften betalat en 
tävlingsgreenfee på 150 kronor.

Tävlingsåret 2021 inleddes på ett lika tråkigt sätt som år 2020, med tävlingsstopp p g a Covid 19 
restriktioner. Under april och maj blev vi tvungna att ställa in Eriks Fönsterputs och Prenadslaget. 
ICA Kvantum Cup kvaltävling kunde flyttas till ett datum i juli månad.
Höganäs GK hade fyra lag anmälda till seriespel för seniorer. Eftersom restriktionerna 
omöjliggjorde seriespel under våren ställde Skånes Golfförbund in hela seriespelssäsongen.
Den 1 juni lättade restriktionerna och Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet hävde 
tävlingsstoppet. Därefter kunde återstoden av våra tävlingar genomföras enligt plan.
Dessa var:
Per i Viken 13 juni
WPW-slaget 4 juli
ICA Kvantum Cup kvaltävling 24 juli
Preemslaget 29 augusti
ICA Kvantum Cup Final 11 september
ICA Kvantum Gåsagolf 10 oktober

Även detta år arrangerade vi finalen i ICA Kvantum Cup. Denna spelades 11 september som en 
matchspelstävling med de 32 bäst placerade deltagarna från de tre kvaltävlingarna. Ett antal företag 
fanns också på plats och visade upp sig. Ett regnväder under förmiddagen gjorde att antalet åskådare
inledningsvis inte var så stort, men både vädret och publiktillströmningen blev bättre under dagen. 
Efter en solig eftermiddag kunde prisutdelningen göras till tonerna av musik från Höganäs 
Symfoniorkester.



Intresset för att tävla har varit stort och de flesta tävlingarna har varit fulltecknade med maximalt 
antal möjliga deltagare. I genomsnitt över alla tävlingarna har 48% av deltagarna kommit från vår 
egen klubb, vilket är en ökning från tidigare år då siffran legat på under 40%.
33% av deltagarna kom från S:t Arild GK, 9% från Mölle GK och 10% från övriga klubbar.

Ett undantag är finalspelet till ICA Kvantum Cup (ej medräknat I statistiken ovan) där endast 6 av 
32 spelare kom från Höganäs GK. De flesta av våra medlemmar tävlar inte gärna på andra klubbar 
och får därmed svårare att kvalificera sig till finalspelet i ICA Kvantum Cup.

I oktober arrangerade tävlingskommittén vid fyra tillfällen regelutbildningar för klubbens 
medlemmar. Utbildningen hölls av Jens Gleisner från S:t Arild GK och totalt deltog 37 personer.

Seniorkommittén 2021

Medlemmar: Lars-Olof Werme (Ordf.), Göran Persson, Kjell Nilsson och Agneta Molin.

På grund av pandemin så blev det inget seriespelet, där vi annars hade anmälda lag i H 60, 
H 70, H 75 och H 80.
Under året har vi spelat:
60+, Vinter- Sommar och Höstgolf. 
Totalsegrare blev Katarina Ljungkvist som få en inteckning i vandringspriset.
Totalt tävlande 66 spelare. 

Söndagsgolfen vinter och sommar sponsrades av PER I VIKEN med golfbollar.

Vinnare sommar: Johnny Hansen före Anders Ahren.
Totalt tävlade 44 spelare. 

Vinnare vinter blev Anneli Heiskanen före Johnny Hansen. 
Ungefär hälften så många spelade på vintern 20 st.

På grund av den mycket blöta banan spelades en del av omgångarna på hål 1-4 + hål 9 
två gånger.
P.g.a. pandemin så spelade vi inte kanonstart utan startade från hål 1.
Detta för att bara 8 personer fick vistas I klubbhuset samtidigt.

 
Marknadskommittén/Sponsorkommittén 2021

Marknadskommittén 2021 har representerats av: Johan Wittström sammankallande, 
Ola Sandberg, Håkan Andersson, Kenneth Carlsson, Kenneth Gustafsson, Göran Persson och 
Hans Nielsen.
Sponsorkommittén: Ola Sandberg, Agneta Molin och Håkan Andersson del av året.
Håkan Andersson, Kenneth Carlsson, Kenneth Gustafsson, Hans Nielsen, Johan Wittström, 
Ola Sandberg, Agneta Molin och Göran Persson. 

- På grund av pandemin har vi inte fullt ut genomfört de aktiviteter som varit planerade.
- Vi har haft 8 protokollförda möten under året..



- 3 st. Paragolf prova-på-aktiviteter har genomförts under hösten 2021. Vid varje tillfälle var 
antalet deltagare 10-15 personer, merparten med diagnosen Parkinson. Vid alla tillfällen deltog
våra PRO.
- Vid 2 tillfällen har vi aktiverat klubben på Arnbergs plats I Höganäs. 
- Försök att använda oss av Golfvärdar har genomförts under sommarperioden. Mycket 
uppskattat av spelare på banan.
- Ytterligare klubbtröjor har beställts och sålts på klubben till medlemmar.
- Utdelning av reklamfolder till 7800 hushåll I Höganäs tätort gjordes under våren av Svensk 
Direktreklam.
- Nya tee-skyltar har tagits fram och är även uppsatta på respektive hål.
- Tecknat avtal med RUFF Indoorgolf, Helsingborg. Alla våra medlemmar kan till rabatterat 
pris träna golf på deras anläggning.
- Merparten av våra sponsorer har vi fått behålla samt några nya har tillkommit såsom
Eriks Fönsterputs, Folkpool, Claes O. Svensson El AB. Totalt hade vi 26 sponsorer. 

Marknadskommittén/Sponsorkommittén
Håkan Andersson

IT-kommittén 2021
 
IT-kommittén har av styrelsen fått i uppdrag att förvalta och utveckla teknik och användning 
av IT för att på bästa sätt underlätta och stärka klubbens arbete och konkurrensmöjligheter. 
Kommittén har följande medlemmar: Kenneth Carlsson, Kalle Holmgren, Vivian Nilsson och 
Bitt Larsson.

Följande ingår i kommitténs ansvar:

►Hemsida
►Webbhotell
►Facebook
►Digitalt medlemsbrev
►Golfens IT-system (GIT)
►Datorer
►Golfterminal
►Lokalt nätverk
►Internetanslutning
►Datalagring/backup
►Mjukvaror (program till datorer mm.)
►Telefoni
►Betalutrustning
►Larm

Hemsida & webbhotell
Hemsidan har under året uppdaterats kontinuerligt avseende innehåll. Under året har även 
uppdateringar skett av programreleaser samt de applikationstillägg som är installerade. 

På webbhotellet finns även vår mailserver som hanterar samtliga klubbens e-postadresser och 
e-post-listor. Dessa har uppdaterats under året i samband med att nya kontaktpersoner utses i 
styrelse och kommittéer.



Facebook
Facebooksidan används för såväl intern som extern marknadsföring. Under 2021 nådde vi ut 
till 14 642 användare och vi hade 971 besökare. Sidan har 371 registrerade följare. 

Medlemsbrev
Under året har det skickats ut 11 digitala medlemsbrev. Detta har varit uppskattat av många 
medlemmar och breven har lästs av över 60% av medlemmarna. Vilket är en bra siffra för 
denna typ av informationsbrev.
Under året har vi deltagit i en utbildning som SGF arrangerat avseende ett nytt epost-system I 
GIT. Vi har anmält vårt intresse och är med i första omgången för implementering av systemet.

Golfens IT-system
GIT uppdateras årligen med information om vilka medlemmar klubben har samt vilka 
medlemskategorier och avgifter vi har. Detta används i samband med fakturering av 
medlemsavgifterna. I GIT finns också registrerat styrelsemedlemmar och kontaktpersoner, 
samt vilka uppdrag som lagts på olika medlemmar. Under året körs kontinuerligt ut statistik 
och medlemsinformation ur systemet.
I GIT hanteras även klubbens tävlingsverksamhet. Samtliga officiella tävlingar under året har 
lagts upp och resultaten har redovisats.

Golfterminal 
Golfterminalen som används av medlemmar och gäster uppdateras kontinuerligt. 

Betalterminaler
Nayax terminalen som används för köp av rangebollar med kreditkort har under året bytts ut 
och uppdaterats. 

Tillträdeslarm
Tillträdeslarmets på- och avtider justeras under året. Vi har haft vissa problem under året i 
maskinhallen där larmsensorn varit okänslig. Detta har åtgärdats. 

Lokalt nätverk                                                                                                                               
I samband med blackfriday-erbjudande har en ny dator beställts till kansliet. Den har 
installerats under 2021.
Även utrustning för att modernisera vårt WiFi-nät har beställts eftersom utrustningen vi har är 
omodern och har dålig räckvidd. 
 

IT-kommittén Höganäs Golfklubb
gm/Kenneth Carlsson

   

                                                                                                                                   



Resultatet av klubbens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

Resultaträkningar

Intäkter 2021  .12.31  20  20  .12.31  
Medlemsavgifter   1 530 700          1 094 300
Greenfee      450 937      673 696
Sponsring      204 394      187 028
Erhållna bidrag      195 452      154 226
Klubbverksamhet inkl. fotboll/snöröjn   1 260 002   1 411 669
Summa rörelseintäkter   3 641 485   3 520 919

Rörelsens kostnader 2021.12.31 2020.12.31 
Gemensamma kostnader   1 779 235   1 543 132
Personalkostnader   1 566 839   1 470 472
Avskrivningar      229 019      203 462
Rörelsens kostnader  3 575 093             3 217 066
Resultat för finansiella intäkter        66 392      303 853

Finansiella intäkter och kostnader 2021.12.31 20  20  .12.31  
Ränteintäkter     0                 0
Räntekostnader        - 3 819        - 5 739
Resultat efter finansiella intäkter o       62 573     298 114  
kostnader

Årets resultat       62 573     298 114

Förslag till Vinstdisposition
Till årsmötets förfogande står följande
vinstmedel

Balanserade vinstmedel       495 665      197 551
Årets resultat        62 573      298 114
Summa      558 238      495 665

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
kronor 558.238
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