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HÖSTÅRSMÖTE 
 Medlemmarna i Örestads Golfklubb 
 kallas härmed till Höstårsmöte på  
 Örestads Golfklubb Albatross  
 konferensrum, torsdagen  

     den 3 November 2022 kl.19.00. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET  
 
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
 
2 Fastställande av röstlängd för mötet. 
 
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
 
4 Fastställande av föredragningslista.  
 
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera  
   mötesprotokollet.  
 
6 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget,  
   för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.  
 
7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (frågor från 
   röstberättigad medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före     
   årsmötet).  
 
8 Val av:  

• klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år;  
• halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. Vartannat år 

väljes 3 ledamöter, vartannat år väljes 4 ledamöter;  
• en (1) kvalificerad revisor med eller utan suppleant för en tid av ett år. Denna 

revisor skall vara densamma som i Bolaget. I detta val får styrelsens ledamöter ej 
delta;  

• tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
   ordförande;  
• ombud till GDF-möte.  

 
10 Övriga frågor.  

• Höstmötets beslut om föreningens representant och ställningstagande till  
   ärenden på extra bolagsstämma.  

 
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller 
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.  
 
Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt 
inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att avhämta på kansliet från 
torsdagen den 27 oktober 2022.   
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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HABO GOLF AB 
 
Extra bolagsstämma i Habo Golf AB hålles torsdagen den 3 november 2022  
direkt efter Örestads Golfklubbs Höstårsmöte på Örestads Golfklubb Albatross 
konferensrum Golfvägen, Lomma med början kl 19.00. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter (8). 

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 

8. Val av styrelse och styrelseledamöter. 
 

9. Styrelsens förslag och andra ärenden från aktieägare. 

10. Övriga frågor. 

11. Bolagsstämman avslutas. 
 
Rätt att delta i stämman 
Rätt att delta i bolagsstämman har alla aktieägare.  
 
Styrelsen 
 
OBS! Anmälan till mötet sker på golf.se. 
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FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2023 
  
Årsavgifter 2023 1/8-23 1/9-23 2022 
 Total avgift 

inklusive 
medlemsavgift till 
ÖrGK 

Medlemsavg 
till ÖrGK 

Fr.o.m 1/8 
sänks 
avgiften 
till 
följande: 

Fr.o.m 1/9 
sänks 
avgiften 
till 
följande: 

 

Senior (30 år -) 1  7 500 600 5 625 3 750 6 800 
Vardag (22 år -) 1 6 900 600 5 175 3 450 6 200 
Non resident (22 år -) 1 5 350 600 4 010 2 675 4 850 
Passiv (22 år -) 1  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Passiv, med läkarintyg 
eller barn t.o.m året de 
fyller 6 år (22år-) 1 

 
 

750 

 
 

750 

 
 

750 

 
 

750 

 
 

750 
      
Spelrätt (30 år -)  8 500 600 6 375 4 250 7 800 
Senior (22 – 29 år) 5 000 600 3 750 2 500 4 550 

      
Äldre junior (18 - 21 år)  2 900 120 2 175 1 450 2 800 
Yngre junior (12 - 17 år)  1 900 120 1 425 950 1 800 
Knatte (- 11 år) 900 120 675 450   800 
      
      

Korthålsmedlem, senior  3 250 600 2 435 1 625 2 950 
Korthålsmedlem, junior  1 200 120 900 600 1 120 
 
1) Aktie i Habo Golf AB fordras. Vid försäljning av aktie avslutas medlemskapet samma dag som 
aktien säljes. 
 
Övriga tillkommande avgifter 

 2023 2022 
Underskåp (1/8: 525kr, 1/9: 350kr) 700 kr 700 kr 
Överskåp (1/8: 410kr, 1/9: 275kr) 550 kr 550 kr 
 
Hyra golfbil 18-hål 
Gäst och medlem 
Gäst med läkarintyg 
Medlem med läkarintyg 
 
Hyra golfbil 9-hål 
Gäst och medlem 
Gäst med läkarintyg 
Medlem med läkarintyg 

 
 

425 kr 
300 kr   
225 kr 

 
 

250 kr 
200 kr 
125 kr 

 
 
 

 
10-kort golfbilshyra (11:e gången gratis) 4 250 kr, medlem med läkarintyg  
2 250 kr. 
 
Non resident 
Medlemskapet gäller för dem som äger en aktie och är mantalsskriven utanför 
Skånes gräns. Ansökan görs årligen skriftligt till styrelsen. Non resident 
medlemskap beviljas av styrelsen för ett år i taget, ansökan finns på klubbens 
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hemsida. Non resident fritt spel korthålsbanan samt 12 st personliga 
greenfeebiljetter till 27-hålsbanan giltiga innevarande säsong 
(greenfeebiljetterna hämtas ut i receptionen). 
 
Passiv medlem och passiv medlem med läkarintyg eller barn t.o.m. året de 
fyller 6 år 
Som passiv medlem får man inte spela på vår eller någon annan bana som är 
ansluten till SGF (spel på pay & playbanan mot greenfee är tillåtet). Passivt 
medlemskap beviljas av styrelsen för ett år i taget, ansökan finns på hemsidan. 
  
Spelrätt 
Ettårig spelkategori som avser hela banan. Ingen aktie krävs. Tillgång i relation 
till antalet passiva medlemmar. 
 
Senior 22-29 år 
Avser hela banan och ingen aktie krävs för detta medlemskap. Till och med 
året man fyller 29 år ingår man i denna kategori. Tillgång i relation till antalet 
passiva medlemmar.  
 
Korthålsmedlem 
Fri tillgång till korthålsbanan samt reducerad greenfee på 27-hålsbanan på 
vardagar (se greenfeeavgifter). 9-hålsgreenfee ordinarie pris (se 
greenfeeavgifter). Fullt SGF-medlemskap men ingår ej i Sydpoolen eller övriga 
greenfeesamarbeten klubben har med andra golfklubbar.  
 
Betalning av avgifter 
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast 31/1 2023. 
 
Avgift som betalas efter den 31/1 2023 tillkommer det en påminnelseavgift på 
100 kr. 
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Greenfeeavgifter 2023 
 
27-hålsbanan, dagavgift             9-hålsbanan, 9 hål 
 Vardag L, S o H       Vardag L, S o H  
Ordinarie pris 
Senior 550 550 300 300 
Senior, 29/5-1/10 700 700 350 350 
Junior 180 180 140 140  
Vardagsmedlem -             400 -  250 
 
Gästgreenfee, senior 450 450 
Gästgreenfee, junior 150 150 
 
(gästgreenfee gäller endast på gällande 18-hålsbana eller två varv på 9-
hålsbanan. Alla aktiva medlemmar i Örestads GK får ta en gäst med sig till 
gästgreenfee. För att gäst ska få ta del av rabatten måste medlem spela med 
gästen samt att medlem följer med gästen till receptionen).  
 
(aktiv senior medlem som är aktieägare får köpa 10 st greenfeebiljetter till priset 
om 3 900 kr eller 5 st greenfeebiljetter till priset om 2 300 kr). 
 
Större grupp som reserverar/bokar banan med kanonstart och fullvärdiga- 
och/eller vardagsmedlemmar deltar i kanonstarten, erlägger medlem  
100 kr/person som avgift för hyra/bokning av banan, ingen avgift utgår vid start 
från en tee. Övriga medlemmar och gäster betalar enligt offert. Detta gäller 
under perioden 15 maj – 15 september.  
 
Korthålsmedlem, senior      400   550 
Korthålsmedlem, senior 29/5-1/10 400 700 
Korthålsmedlem, junior       150 180  
 
Sydpoolen, senior 1                    400   

Sydpoolen, junior 1               150  
 
Happy Mondays, senior 2 Utgår   
Happy Mondays, junior 2 Utgår 
__________________ 
1 Helgfria vardagar ; 2) Helgfria måndagar 
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Korthåls-, Pay & Playbanan, dagavgift 
  Vardag            L, S o H   
Senior  250       250   
Junior  150  150 
Knatte (-11 år)  100  100 
Vardagsmedlem                                   -            150 
 
10-kort korthålsbanan (11:e gången gratis), senior 2 500 kr och junior 1 500 kr.
        
Tävlingsavgifter 
 Startavgift  Greenfee 
Senior (medlem)  100   - 
Junior (medlem)  100 - 
Vardagsmedlem  100           400 
Korthålsmedlem  100          400 
För övriga gäster          100         400 
 
                                                        
 
Styrelsen ber mötet om carte blanche gällande greenfeeavgifter samt 
eventuellt återinförande av Happy Mondays 2023, detta då vi går en osäker 
framtid till mötes. Styrelsen äskar denna frihet att prissätta greenfee under 2023 
efter hur marknaden utvecklar sig.  
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VERKSAMHETSPLANER FÖR 2023 
 
ÖVERGRIPANDE – Hasse Lindegård ordförande styrelsen 
 
Efter de fantastiska säsongerna 2020/2021 har vi under 2022 upplevt en 
tillbakagång för golfspelet efter att restriktionerna gällande Covid-19 släpptes. 
Andra intressen kom åter i ropet. Att vi dessutom haft en slinga med 
provisoriska greener under hela säsongen har också påverkat vårt ekonomiska 
utfall.   
 
Ingen kunde dock ana att vi dessutom skulle påverkas av olika, för oss icke 
påverkbara, omvärldsförändringar. Ökande energi-, drivmedels- och 
räntekostnader samt en galopperande inflation. Kostnadsläget i Sverige har 
drastiskt förändrats inom väldigt många områden, vilket påtagligt har och 
fortsätter att påverka oss.  
 
Med detta i åtanke kan vi ändå se tillbaka på ännu en positiv säsong för 
Örestads GK. Medlemsantalet har varit relativt konstant, sponsorintäkterna är 
oförändrade, förvisso en nedgång i greenfeeintäkterna (bland annat 
beroende på greenrenovering) men totalt sett har vi i stort sett uppnått våra 
mål. 
 
Vi har renoverat samtliga greener på våra 27 hål under 2 säsonger (planen var 
lagd på 3 säsonger) och gjort en uppgradering av vår korthålsbana. Under 
säsongen har vi även genomfört medlems- och gästenkäter som gett oss ett, 
generellt sett, gott betyg. Dessa undersökningar visar att vi är på väg åt rätt håll 
gällande vår golfbana och övriga delar av klubben, vilket är oerhört 
glädjande. Trots det goda omdömet vi får, kommer vi att arbeta vidare med 
att utveckla klubben/banan för att skapa ännu större mervärde för 
medlemmar, gäster och sponsorer.  
 
Även om vi i klubben har en god ekonomisk bas behöver vi följa den 
ekonomiska utvecklingen väldigt noga och säkerställa att vi inte drar på oss 
onödiga kostnader. Vi behöver också, alla medlemmar tillsammans, skapa en 
ännu större intäkt på medlemssidan varför en höjning av årsavgiften, i dagens 
ekonomiska läge, är oundviklig.  
 
Banan är, som alltid, vår enskilt viktigaste del för att fortsätta vara en 
framgångsrik golfklubb. Under 2023 kommer vi att arbeta med att förvalta våra 
45 hål och ytterligare förbättra finishen. Inga stora projekt är planerade även 
om det i den normala driften alltid finns justeringar som leder till en ännu bättre 
bana.  
 
Vårt mål att skapa och förbättra vår klubb till en mötesplats för golfare där alla 
är välkomna, trivs och kan utveckla sitt golfspel ligger fast genom att följa 
lagda riktlinjer:  
 

• Örestads GK är en familjeklubb med inriktning på juniorer. 

• Vår värdegrund är fortfarande, om inte mer än tidigare, oerhört viktig för 
oss:  Vi behandlar varandra och våra gäster med respekt. För oss är lika 
behandling av alla en självklarhet oavsett etnicitet, ålder och kön. 
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• Vår ungdomsverksamhet är en viktig del i det sociala umgänget på 
klubben och i vår marknadsföring.   

• Säkerheten för alla, spelare och anställda, är en viktig del av vårt 
golfspel 

• Att vara delaktig i att bibehålla banans goda kvalité genom att laga 
nedslagsmärken, lägga tillbaka torvor, lägga skräp och avbrutna 
peggar på avsedd plats ser vi som en självklarhet 

• Vårt kansli är det viktiga navet i vår verksamhet – en servicefunktion för 
medlemmar och en länk till gäster, sponsorer, kommunen mm. 

• Våra golftränare liksom vår restaurang är attraktioner som möter stor 
uppskattning för sitt kunnande och goda service 

• Skapa attraktiva arrangemang genom samarbete mellan våra 
kommittéer, klubben och klubbens entreprenörer  

 
Under 2023 kommer styrelsen att fokusera på: 
 
 Förvaltning av alla banor/slingor 

 Förfina banans layout och finish 

 Arbeta för ökad säkerhet för alla spelare och personal 

 Fortsatt information om lagande av nedslagsmärken, lägga tillbaka 
torvor mm 

 Se till att vi ALLA har säkerhetstänkande i vårt spel 

 Att kunna hälsa golfspelare välkomna ska förbättras ytterligare 

 Golfvärdens arbete kan och skall utvecklas 

 Skapa förutsättningar för hålvärdskap – se till tee´s och greener är 
välskötta när spel sker 

 Fortsätta planering/genomförande av Långtidsplan 2025 

 Prioritera utveckling av övningsområde med ny Driving range inkl. Pro 
tracer, Studio, golfbilsgarage och pop-up-shopkoncept 

 Utbyggnad av övningsområde genomförs om bygglovs- och 
bidragsansökan bifalles 

 Skapa förutsättningar för en ekonomisk situation där klubbens finanser 
baseras på en sund kostnadsbild samt en realistisk intäktsbudget 

 Effektivisera det administrativa arbetet – fokus på uppgifter som driver 
klubben framåt 

 Säkra successionsordning inom banorganisationen – ta bort risken att 
tappa tempo och kunskap när/om banpersonal slutar  
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 Genomföra solcellsprojekt – påbörja installation för solceller snarast möjligt 
för att minska beroendet av el och därmed minska våra kostnader på sikt – 
en del i projektet ”Klimatneutral 2025” 

 Utveckla underhållsplan och ekonomisk buffert för fastigheter och 
maskinpark – undvika överraskningar 

 Fortsatt utveckling av juniorverksamhet  

 Återgå till att ”grönt-kort”-kurser ingår i medlemsavgiften för knattar till 
juniorer – återväxten avgörande för klubbens långsiktiga verksamhet 

 Intressera fler föräldrar att vara med i juniorverksamheten 

 Fler och ännu mer attraktiva arrangemang för medlemmar, gäster och 
sponsorer genom utökat samarbete inom samtliga kommittéer och klubben 

 Utveckla tävlingsverksamheten – ny organisation, nya typer av tävlingar 
som skapar ett större intresse (favoriterna behåller vi) 

 Fördjupa arbetet med våra Pro`s – utvecklas i samband med 
långtidsplanens genomförande 

 Förbättra samarbete med restaurang – bättre koordinering mellan klubb 
och restaurang. 

 Restaurangen – en mötesplats där du vill vara efter din golfrunda, 
besöka vid olika arrangemang eller bara äta en god måltid  

 Kiosken – goda erbjudanden under attraktiva tider   

 Renovera delar av restaurang/kiosk – slippa framtida krav från 
myndigheter 

 Skapa förutsättningar för att öka konferensverksamhet och 
golfarrangemang för företag och privatpersoner 

 Generell kommunikation och information är viktigt för att skapa klubbkänsla, 
delaktighet och minska på ryktesspridande 

 Nyhetsbrev via mejl från kansliet – innehåll behövs från samtliga 
kommittéer 

 Hemsidan uppdateras kontinuerligt 

 Ordförande har ordet fortsätter månadsvis 

 Marknadsföring av Örestad skall utökas - sker via social media och andra 
internetbaserade kanaler  

 
Avslutning 
År 2022 har varit ett bra golfår även om vi har utsatts för hårda påtryckningar 
från omvärlden. Händelser som ligger helt utanför vår påverkan men som vi 
måste agera utifrån. Vi har en bra grund att stå på inför framtiden. År 2023 
kommer att innebära ett hårt arbete för samtliga anställda, styrelsen och 
kommittéer för att se till att vi håller oss på den väg vi stakat ut. Prisökningar på 
många produkter och tjänster ser ut att fortgå. Räntorna går också uppåt men 
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vi har stor tillförsikt till att vi tagit de rätta besluten för vår klubb. Vi har en 
outnyttjad reserv i en checkkredit (som inte utnyttjats på senare år), vilket är en 
trygghet samtidigt som vi vill undvika att använda oss av denna kredit så långt 
det är möjligt. 
 
Med en dåres envishet avslutar jag denna verksamhetsplan på samma sätt 
som inför 2022. 
 
Jag är 100% övertygad om att vi tillsammans, medlemmar, ideella krafter, 
anställda och styrelse, löser detta på bästa möjliga sätt. 
 
Tack för 2022 och väl mött 2023! 
 
KANSLI – Niklas Karlsson 
 
Preliminär organisation 
Två fast anställda: 
• Niklas Karlsson, klubbchef 100% 
• Marie Andersson, kanslist 100% 
En säsongsanställd receptionist och en receptionist på timmar. 
 
En receptionist kommer att arbeta från mitten av mars t.o.m. slutet av oktober, 
en receptionist arbetar timmar helger under säsongen. 
  
Marie är anställd i Örestads Golfklubb, övriga i Habo Golf AB. 
 
Verksamhet 
 
Medlemsfakturorna kommer vi att skicka ut via e-post (de som inte har e-post 
registrerad skickar vi fakturan med posten). Kontrollera vilken mailadress du har 
registrerat på Min Golf på golf.se. Du kan även höra av dig till kansliet så 
hjälper vi dig att se vilken mailadress som är registrerad på dig. 
 
Vi skickar nyhetsbrev via mail en gång i veckan högsäsong och en gång i 
månaden lågsäsong. Detta är ett mycket effektivt sätt att kommunicera, i 
nyhetsbrevet hittar du info från kansli, kommittéer, prona och restaurangen om 
kommande aktiviteter.  
  
Autogiro för gruppen 22-29 år fortsätter vi att erbjuda. 
 
Starttidsschemat fortsätter vi med 10 min mellan bollarna, detta skapar ett 
bättre flyt ute på banan. Tidbokning sker under perioden 3 april till 29 oktober. 
Alla starttider är bokningsbara via golf.se, telefon eller i receptionen.  
 
På 18-hålsbanan kommer vi att utöka tidsbokningen till att gälla från kl.06.00-
21.00 alla dagar.  
 
Vi fortsätter med medlems- och gästenkäterna. Utifrån enkäterna får vi 
värdefull information för fortsatt utveckling av vår fina anläggning.  
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I kansliets budget ingår förutom personal även kostnader för scorekort, 
bagbrickor, tv, nyhetsbrev, tele, bredband, porto, kontorsmaskiner, ny hemsida, 
nytt kassaprogram, kontorsmaterial och datakostnader.  
 
BANA – Roger Johansson 
 
Under hösten/vintern 22/23 slutför vi renoveringen av tees på korthålsbanan 
(hål 4, 6, 7 och 11), två nya tees byggs på hål Blå 5 samt komplettera med 
några nya karaktärsbildande bunkrar.  
 
Investering av en ny greenluftare betalas i sin helhet och aktiveras i 
avskrivningen. 
 
Vi fortsätter arbetet med bearbeta ”filten” på korthålsbanans greener med 
intensivare luftning och dressning.  
 
Utöver ovanstående fortsätter vi utvecklingen av anläggningen inom 
driftsbudgeten med bl.a. bevattning på 27-hålsbanan samt korthålsbanan. 
 
BYGGNADSKOMMITTÉN – Niklas Karlsson 
 
Allmänt 
Byggnadskommitténs arbete under 2023 kommer att vara inriktat på bl.a. 
följande: 
 
Renovering av kiosken i klubbhuset (vi har fått anmärkning på kiosken vid en 
miljö- och hälsoinspektion från Lomma Kommun, kiosken behöver renoveras). 
 
Byta ut nuvarande betalsystem på drivingrangen till Golfmore systemet. 
 
Se över drivingrangemattorna och ersätta dem som är slitna. 
 
Att tillse att erforderlig skötsel och underhåll sker avseende klubbens 
byggnader (inkl installationer) och utemiljöer.  
 
Driftbudget 
I driftsbudgeten tar kommittén höjd om 150 000 kr/år under 10 år för framtida 
underhåll av tak och byte av ventilationsaggregat. Utöver denna extra peng 
ökar elkostnaden 2023 då elpriserna sprungit iväg, vi budgeterar med ett 
elhandelspris (exkl. skatter och nätavgifter) om 3,50 kr/kWh, övrig driftsbudget 
är för sedvanligt underhåll på fastigheterna.  
 
MARKNADSKOMMITTÉN – Niklas Karlsson 
 
Övergripande 
Under 2022 har pandemirestriktionerna släppts vilket har resulterat i människor 
har gjort andra saker än bara spelat golf. Golfmedlemskapen har minskat 
något i Sverige så även gästronder har minskat. 
 
Vi på Örestads GK har dock ändrade världsförhållande ändå uppnått 
budgeten som vi satte inför 2022. Hur ser då framtiden ut? Det vi kan säga idag 
är att framtiden är oviss pga. det rådande världsläget. Vi ser dock positivt på 
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framtiden då vi redan idag har tecknat avtal med tre nya samarbetspartners 
inför 2023 samt kommer vi att erbjuda nyrenoverade greener på alla 27-hålen 
under nästa år.  
 
Perioden nov-mars sker kontakten med klubbens samarbetspartners för att se 
över avtalen inför kommande säsong. 
 
På Örestads GK är vi dag ca. 2 000 st aktiva medlemmar. Vi är ödmjuka inför 
framtidens utmaningar, vi blir aldrig bättre än det senaste besöket och 
tillsammans skapar vi en härlig anläggning där vi vill spendera vår dyrbara fritid 
och ladda våra batterier.  
 
Vår strategi de senaste åren har varit att fördjupa samarbetet mellan våra 
samarbetspartners och klubben, denna strategi ämnar vi fortsätta med under 
2023. Att skapa ett nätverk där man utöver golfen även kan skapa nya 
affärskontakter som kan ge ekonomiska utvecklingsmöjligheter för våra 
partners på längre sikt är viktigt. 
 
Säsongen 2023 fortsätter vi på den inslagna vägen med två planerade 
aktiviteter. Första aktiviteten, då vi spelar vår fina korthålsbana, ger en bra start 
på golfsäsongen. Dagen inleds med frukost, klubbens pro håller en clinic som 
uppvärmning samt ger de tips ute på banan under spelets gång. September 
månads sponsoraktivitet arrangerar vi en större avslutning som innehåller 
frukost, golfspel och lunch med prisutdelning. Den mycket uppskattade tävling 
i tävlingen med våra pros Therése Nilsson och Anders Larsson har vi också 
ambition att genomföra. Aktiviteterna är mycket uppskattade och vi fortsätter 
därför med samma koncept 2023. 
 
Vi fortsätter att erbjuda den digitala reklamplatsen inne i vårt klubbhus. Där har 
våra samarbetspartners möjlighet att sprida sitt budskap under en kortare 
period under året. 
 
Att erbjuda många olika alternativ till sponsring och reklam har skapat en bra 
bas för ett framgångsrikt samarbete med våra partners. 
 
Ekonomi 
Budget för 2023 sätter vi på 1 000 000 vilket är samma belopp som vi hade 
2022.  
 
Organisation 
Sammansättningen av vår kommitté har under året varit Anders Jönsson, 
Kristian Ståhl, Roger Sonnelind, Bengt Göransson, Ing-Marie Gustafsson 
(damkommittén), Per Hammar (tävlingskommittén), Michael Pantzar 
(juniorkommittén) och undertecknad. Vi har möten ca var 5-6 vecka under de 
mest intensiva perioderna på året som är oktober-april. I övrigt sker 
sammankomsterna varannan till var tredje månad.  
 
Nya samarbetspartners i framtiden 
För att utöka klubbens samarbetspartners söker vi i våra olika nätverk, deltar i 
nätverksträffar samt vädjar vi till klubbens alla medlemmar att komma in med 
förslag på eventuella sponsorer. 
 
Vårt budskap är baserat på fyra huvudpunkter: 
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• Ungdomsverksamhet 
• Nätverk med klubbens samarbetspartners  
• Tillgängligheten på en fantastisk bana 
• Den sociala samvaron med restaurang, pros och en mycket god service på 

Örestads GK 
 

Fler ledamöter i kommittén 
Vi tar som ALLTID emot er alla som är intresserade att arbeta i 
marknadskommittén. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite, ju fler vi är 
desto större möjligheter att få ännu fler samarbetspartners till klubben. 
 
Är du intresserad av arbete i kommittén eller har förslag på ny 
samarbetspartner, sänd ett mail till niklas@orestadsgk.com med kontaktinfo så 
kontaktar vi vederbörande. 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN – Per Hammar    
 
Målbild  

• Verka för klubbmedlemmarna att under trevliga former och till ringa 
kostnad delta i tävlingar på hemmaplan. 

• Erbjuda tävlingar som lockar greenfee gäster att spela på vår bana. 
• Kombinera utvalda tävlingar med socialt umgänge i samarbete med 

övriga kommittéer. 
• I samråd med MK hitta sponsorer till tävlingar. 

 
Organisation 
Organisatoriska tankar: 

• Rekrytera 4-5 nya medlemmar i kommittén efter behov.  
• Kontinuerligt utbilda kommitténs medlemmar till adekvat kompetens.  
• TK svarar för tävlingsverksamheten 2023 enligt av TK planerade tävlingar. 
• Övriga kommittéer ansvarar för sina tävlingar. 
• Juniorkommittén ansvarar för juniortävlingar. 
• Ordförande i kommittén bör vara adjungerad i Örestads GK styrelse. 

 
Tävlingar 
Tävlingsverksamheten 2023 
Specifika noteringar 

• I huvudsak som 2022. Slutlig plan tas fram perioden nov 2022 till jan 2023. 
• Behålla tävlingen Golfhäftet Trophy och Golfresan on Tour. Dessa drar 

greenfee-gäster.  
• Ansvara för tävlingsdag Teen Tour Future och Norberg Open. Båda 

viktiga för juniorverksamheten. 
• Prisborden, sträva efter en likhet i värdeupplevelse. 
• KM och KM-korthål borde vara obligatorium för juniorer att delta i. 

 
Marknadsföring av tävlingar 
Information om tävlingsverksamheten marknadsförs genom: 

• Presenteras via hemsida. 
• Inför tävlingar. 

o Skyltställ utanför klubbhuset. 
o Utskick till angränsande klubbar. 
o Löpande info via hemsida och nyhetsbrev 

mailto:niklas@orestadsgk.com
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• Efter tävlingar via hemsida och nyhetsbrev. 
 
Utrustning/förutsättningar/ 

Detta behövs för det praktiska utförandet, 
• Portabel PC för GIT-registrering samt skrivare (helst trådlös koppling). 
• Adekvat access till GIT. 
• Resultatrapportering via bildskärmar. 
• Scoring area för direktinmatning när spelare kommer in efter slutförd 

runda. 
• Golfbil för TL för att följa och hålla tempo i bollar.  

 
DAMKOMMITTÉN – Eva-Marie Hösterey    
 
Vision 
Att med våra aktiviteter öka damernas engagemang för golfspelet. 
Att öka gemenskapen i Klubben genom olika sociala aktiviteter. 
 
Målsättning: 
Att hålla ett intressant Vårmöte. 
Att bilda lag i Serietävlingar för att öka kamratskap mellan spelarna.  
Att fortsätta utveckla samarbetet med Herrkommittén för gemensamma 
aktiviteter. 
 
Att arrangera följande Damtävlingar på Klubben 

● Vårruset, 9 hål scramble 
● Utbytesdag 
● Nationell Damdag - bästboll 
● 3 klubbor och en putter 
● Höstrusket, 9 hål scramble 
● Seriespel  

 
Att med Herrkommittén arrangera följande tävlingar 

● Mixedslaget, under våren 
● Venus möter Mars under hösten 

 
Att arrangera följande återkommande aktiviteter under hela säsongen 

● Onsdagstävling 
           Spelas april-sept 18 hål. 
           Poängbogey jämn vecka och slaggolf ojämn vecka. 
           Lagtävling sista onsdagen i månaden 

● Måndagsgolf på korthålsbanan 
           Spelas från april-sept 18 hål. 
 Pris till bästa bruttoscore utdelas vid Höstrusket. 

● Lördagsgolf 10.30 
 Socialt spel över 9 hål utan tävling. 

● Tisdagsmixen 
9 hål tillsammans med Herrkommittén Mixedseniorgolf. 

●  Running Eclectic 
 Spelas april-september. 

● Matchligan 
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Matchspel över 18 hål med hcp 
 

●  Birdieklubben 
           Flest uppsatta birdiesar vinner 
 
Övriga planerade aktiviteter: 

● Vårutflykt  
● Höstutflykt  
● Säsongsavslutning av diverse tävlingar i samband med Höstrusket och 

uppmärksamma de som har vunnit. 
● DK-sammanträden - ca 8st      
● 2 konferenser med Skånes Golfförbund. 
● Möte med Utbytesklubbar 

 
 

HERRKOMMITTÉN – Tony Ström 
 
Sommarsäsongen omfattar tiden 1 april till den 30:e september. 
 
Säsongsupptakt med Vårmöte i mars.  
 
På måndagar spelas Måndagsgolfen för herrar 22+ över 9 hål, slaggolf med 
lag och individuellt med lottning Kl. 08:45. Start 09:00. Prischeckar delas ut efter 
månadens sista tävling.  
 
På tisdagar spelas ”Tisdagsmixen”, med damer och herrar 22+. Poängbogey. 
Lottning kl. 09:45 med start kl. 10:00. Lag och individuellt. Prisutdelning efter 
avslutad tävling.   
 
På onsdagar spelas Onsdagsgolfen över 18 hål. Öppen för herrar 22+, slaggolf 
med föranmälan på Min Golf. Första start kl. 08:00. 2 klasser i veckotävlingar. 
Prischeckar delas ut efter månadens sista tävling. 1 Order of Merit baserad på 
de 13 bästa nettoresultat under säsongen - priser till de 5 bästa spelare i slutet 
av säsongen. Valfri tee.  
 
Fredagsgolf är en tävling för damer och herrar 22+ på korthålen. Slaggolf. 
Lottning kl. 08:45 med kanonstart kl. 09:00. Lag och individuellt. Prischeckar 
delas ut efter månadens sista tävling.   
 
Matchspel singel och par. Fyrboll bästboll. Start i maj månad. För start av 
tävlingen minst 14 deltagare i singel och 14 par för par match. 
 
Herrkommittén sköter herrarnas seriespel.  
 
Årets första tävling ”Vårlaxen” spelas den 16:e april. För herrar 22+.  
 
Vårutflykt i maj månad.  
 
Treklubbsslaget med Kävlinge, Romeleåsen och Örestad. En gemensam 
tävling på varje klubb. Bästa sammanlagda resultat av 12 spelare från varje 
klubb vid tre tillfällen. Spel på Örestad den 26/9.  
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”Mixedslaget”. Hybridtävling i maj med damer och herrar 22+. Begränsat antal 
deltagare.  
 
Matchspels utbyte med Sjöbo GK under Ryder Cup liknande spel. Spelas på 
Sjöbo i juni och på Örestad den 5:e september. Max 12 spelare per klubb. 
Inbjudan.  
 
Matchspels utbyte med Bokskogens GK under Ryder Cup liknande spel. Spelas 
på Örestad den 23/5 och på Bokskogen i september. Max 16 spelare per 
klubb. Inbjudan. 
 
Venus vs Mars. Matchspel mot klubbens damer. Begränsat antal deltagare. För 
start av tävling, minst 18 damer och 18 herrar. Spelas den 6/8. 
 
Höstutflykt i september eller början av oktober.  Söndag den 1/10 spelas 
”Flaggtävlingen”. För herrar 22+.  
 
Höstmöte med prisutdelning i oktober. 
 
I december spelas ”Jultallriken”. Hybridtävling med damer och herrar. 
Begränsat antal deltagare. Efter avslutad tävling, gemensam lunch med 
prisutdelning.  
 
Vintergolf spelas måndagar 9 hål slaggolf, onsdagar 9 eller 18 hål slaggolf efter 
beslut på tävlingsdagen, fredagar 18 korthål slaggolf från den 1oktober till den 
31 mars när vädret så tillåter. Prisutdelning efter varje avslutad tävling. 
 
 
 
 
Medlemskommittén huvudsakliga uppgift är att skapa trivsamma 
arrangemang på klubben i samverkan med övriga kommittéer och 
restaurangen. 

 
Vi planerar och genomföra följande program: 

� Tisdagsgolf: varje tisdag spela 9 långa hål alt. 18 korthål, kl. 17.00, 
maj – september. Målgruppen är nya och tidigare medlemmar som 
vill få spelträning, under trivsamma förhållanden (inte tävling). 

� Erbjuda fadderrundor i samband med tisdagsgolfen, även andra 
tider om det passar. 

� Arrangera Öppet hus i april, helgen efter skolprojektet. 
� Info om verksamheten i klubben, för nya medlemmar tillsammans 

med andra kommittéer och kansliet. 
� Hålla i en aktivitet i samband med Cancertävlingen. 
� Arrangera Musik/Trubadur till golfveckans avslutning. 
� Arrangera i samarbete med Krogen ett antal After Golf med Quiz 

och underhållning. 
� Arrangera Örestadsdagen i samverkan med övriga kommittéer. 
� Arrangera ett antal vin/öl provningar i samverkan med 

restaurangen. 
� Arrangera ”Nattgolf.” i samverkan med restaurangen. 
� Testa ”Soppgolf” med övriga kommittéer och restaurangen. 

MEDLEMSKOMMITTÉN – Mats Berg 
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� Föreläsningar/demonstrationer 
 
Vi hoppas att 2023 blir ett bra år. 

 
 

 
Inledning 
 
Målgruppen 
Juniorer är alla som är mellan 0 och 21 år. Svensk idrott delar in dessa i två 
grupper: Barn 0–12 år och Ungdom 13–20 år. I Golfsverige delar vi in 
juniorverksamheten i fyra målgrupper: 
 

 
 
Utvecklingstrappan på Örestads GK 2022 

 
 

1. Barn 0–12 år 

4. Spelande junior 16–21 år 
(Spela för livet 22–25 år) 

3. Satsande junior 16–21 år 

2. Ungdom 13–15 år 

JUNIORKOMMITTÉN – Michael Pantzar 
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För rekommendationer om träningsmängd och upplägg för varje nivå finns 
”Utvecklingstrappan på golfklubb” som stöddokument. Den beskriver 
utvecklingen per ålderskategori steg för steg – vart och ett namnsatt med en 
rubrik som ger en fingervisning om vad steget har för syfte och innehåll.  
 
Det är viktigt att vi får så många som möjligt att vara med så länge som möjligt 
i organiserad verksamhet, i en god utvecklande miljö. Målet för (och kravet 
från) de som deltar är att: 

• det ska vara kul och man ska känna glädje 
• man vill göra det tillsammans med kompisar 
• det ska leda till utveckling i golf 
• man ska känna spänning 
• verksamheten (innehåll/ledare) ska vara seriös 

Ambitionen är att under 2023 göra följande justering av vår verksamhet för att 
bättre kunna tillgodose de satsande juniorerna och även kunna ta hand om 
spelande juniorer och underlätta övergången från junior till senior. Den blå 
triangeln illustrerar spelande juniorer och spela för livet (16 år till 25 år). Det ska 
beskriva vår ambition att du kan gå mellan tävling- och träningsverksamhet till 
spelande verksamhet och tvärtom. Det ska även ge en naturlig väg för de som 
vill fortsätta spela golf utan att satsa mot en elitkarriär. Vi vill även hantera den 
svåra övergången från junior till senior genom att skapa en kommitté för 
juniorer och Team Örestad. 

 
Om juniorverksamheten på Örestads GK 

Detta är vår klubb  

Vår klubb bildades år: 1986 
Vår klubb ligger i Habo Ljung med närmsta tätort Lomma 
Anläggningen har 27 hål + en 18-håls korthålsbana 
Vår klubb har ca 2000 medlemmar, varav 370 juniorer  

 

Team 
Örestad 

Spela för livet 
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Det vanligaste sättet för barn och ungdomar att ta sig till banan är via cykel 
eller att åka med sina föräldrar. 
 
Vision 
Vår vision för juniorverksamheten är att; 
 

• många juniorer får chansen att lära sig spela golf. 

• säkerställa återväxten för vår klubb. 

• man ska kunna börja med golf i alla olika åldrar. 

• alla juniorer ska finna en väg att utveckla sin golf genom träning 
och/eller tävling på Örestads GK. 

• Vi vill att oavsett om man vill elitsatsa eller bara spela för att det är kul 
ska det skapas utrymme och möjlighet att hitta glädje med att spela golf 
i Örestads GK. 
 

Värdegrund 
Vår verksamhet ska genomsyras av Glädje, Omtanke och Utveckling. 
 
Glädje: Det ska vara roligt att både spela och träna på Örestads GK. 
 
Omtanke: Klubben bryr sig och lyssnar på alla medlemmar, medlemmar bryr 
sig om varandra, hälsar och hjälper varandra. 
 
Utveckling: All träning bygger på att juniorerna ska lära sig mer och det finns 
utmaningar genom tävlingar på olika nivåer. 
 
Målsättning 

Under kommande år har vi en verksamhet för följande målgrupper inom 
kommittén: 

1. Barn 0–12 år 
2. Ungdom 13–15 år 
3. Satsande junior 16–21 år 
4. Spelande junior 16–21 år 
5. Team Örestad (juniorer, H22, D22) 

Övriga mål för verksamheten 
 
Vi vill utveckla konceptet Team Örestad och Spela för livet under 2023. För att 
kunna göra detta vill vi se en sammanslagning av elitkommittén och 
juniorkommittén. 
 
Målet med Team Örestad är att ha ett konkurrenskraftigt lag i H22 och D22 som 
skapar en god förebild för våra juniorer att vilja sträva efter. 
 
Målet med Spela för livet är att inte tappa de ungdomar och yngre seniorer 
som tycker golf är kul, men som inte vill göra en satsning mot en elitkarriär utan 
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ser det som en bra social plattform för att utvecklas som individ med andra 
likasinnade. 
 
Juniorkommittén 
Kommittén träffas 4 gånger per år.  
Roll Namn  Beskrivning 

Ordförande Michael Pantzar  Ny ordförande sedan 
hösten 2020 

Sekreterare Ambulerande  Utses vid varje möte 

Kassör Stefan Hanholt  Medlem i kommittén 
sedan 2017 

Team 
Örestad 

Anders Larsson/ 
Therese Nilsson 

 PGA tränare 

Ledamot Christer Marsch  Medlem i kommittén 
sedan 2022. 

Ledamot Annika Mårtensson  Medlem i kommittén 
sedan 2018. 

Ledamot Katarina Jonsson  Medlem i kommittén 
sedan 2020 

Tränare Therése Nilsson  PGA Pro 
Tränare Anders Larsson  PGA Pro 

Tränare Marie Wennersten-
From 

 PGA Pro 

Ekonomi  
Enligt beslut per år av Örestads styrelse och årsmöte. 
 
Framtidslaget, tävling där juniorerna hjälper till och allt överskott går tillbaka till 
Juniorerna. 
 
Sponsring av Juniorerna med möjlighet att för sponsorerna spela korthåls 
tävling som Junior deltager som typ proam, samt varje sponsor deltager i ett 
lotteri, varje lott kostar 300:-  ca: 50 % tillbaka som priser. 
 
Reseersättning till lagledare, enligt gemensamt beslut med styrelsen. 
 
Rekrytering 

Vi rekryterar genom att: 
1. Bjuda in samtliga medlemmar att delta i klubbens aktiviteter via mail till var och 

en under våren. 

2. Information på hemsidan för juniorkommittén. 

3. Bjuda in skolklasser att prova på golf 

      Vi borde även fundera kring följande aktiviteter; 

4. Bjuda in och informera klubbens egna medlemmar, barn som är medlemmar 
men inte aktiva eller vuxna som kan tänkas känna barn som skulle vilja prova 

5. Uppmana befintliga deltagare att ta med sig kompisar 

6. Introducera föräldrarna i golfen samtidigt som vi rekryterar deras barn 
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7. Åka ut till skolor för att introducera golf 

8. Utbilda idrottslärare/fritidspedagoger så att de kan ha golf på schemat (och 
raster) 

9. Samverka med annan idrott på orten – ”golf på sommaren, innebandy på 
vintern” 

 
Vi kommunicerar: 

• Med inspirerande och inkluderande budskap där alla ska känna sig välkomna  
• Internt på klubben: 

- Digitalt via hemsidan, e-post (riktade utskick via GolfAdmin till 
medlemmar i en viss ålder), nyhetsbrev, sociala medier 

- Analogt via informationsmöten, prova-på dagar, lappar på klubben 
och andra sociala möten. 

• Externt utanför klubben:  
- Via skolor som är inbjudna att prova på golf 

 
Vår rekrytering sker enligt följande strategi:  

• Vi har i dagsläget ingen specifik strategi för rekrytering förutom ovan 
information. 

 

Ledarutbildning 

GL1 och GL2 
Vi bör genomföra Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret på klubben för 10 
tränare/ledare/föräldrar under 2023-2024. 

Datum: 1 tillfälle våren 2023 och ett tillfälle sensommaren 2023. 

Vi åker på Golfens Ledarutbildning 2 – Fördjupning för 4 
tränare/ledare/föräldrar. 

Datum: Vid ett tillfälle under 2023 
Lärgrupper 
Vi kommer att träffas för att utbyta erfarenheter mellan grupp-/lagledare och 
tränare ca fyra gånger (lärargrupper) – två gånger på hösten och två gånger 
på våren (2023). 
 

Datum för dessa är: ej satta ännu 

 
Föräldrautbildning & information 
Vi bjuder in nya föräldrar att genomgå Golfens Ledarutbildning 1 Praktik. (2023) 
 
Vi ska ordna föräldraträffar där vi informerar om verksamheten och tar in 
synpunkter på verksamheten och försöker få till föräldrar engagemang. Detta 
sker på våren.  
 
Datum för dessa är:  Inga datum i dagsläget 
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Tävlingar 
Här har vi inte riktigt hunnit ta fram en plan för hur verksamheten ska se ut 2023, 
då vi först behöver rekrytera fler frivilliga funktionärer bland ungdomsledare 
och föräldrar för att kunna genomföra alla dessa aktiviteter. Här finns det 
planer på att anordna tävlingar på korthålsbanan men även på stora banan. 
 
”Vision 2025” 
 
Våra barn, ungdomar, satsande juniorer och spelande juniorer har följande 
tävlingstillfällen på klubben. Vi fokuserar på deltagande och personbästa för 
de yngre åldrarna och börjar introducera resultat när de närmar sig 13-år. 
 
Aktivitetsplan 

Kommer att planeras tillsammans med juniorkommittén och Team Örestad och 
våra tränare på klubben under vinter-vår 22-23. Vi hade ett möte med 
tränarna och tog fram dessa förslag förutom de vanliga aktiviteter som 
kommer att ligga på SportAdmin, planerade vi för: 
 
Extra spel på stora bana för juniorerna 12 ggr tre bokade tider tisdag med start 
den 3 maj, kl 17:40, med uppehåll under sommaren, sista gången den 20 
september. Utvecklingssamtal med deltagare främst i tävlingsgruppen utförs av 
tränarna, där vi berättar vilka skyldigheter och rättigheter varje spelare har. 
 
Påsk läger för deltagare i breddträning.  
 
Vårläger för tävlingsgruppen planeras för att resa till Halmstad med 
övernattning.  
 
Piké till de deltagare som anmäler sig till någon av vår tränarleda träningar 
under våren, det extra påslaget på kostnaden blir 75 kronor för att bekosta en 
del av pikéerna.  
 
Sedan har vi ju allt seriespel. Vårt herrlag spelar i div 2 och vårt damlag 
avancerade till div 1 2023.  
 
Planering från våra tränare; 
Vi har junior grupper från 4 års ålder som ser ut så här: 
 
Knattegolf 4-6 år 
Introduktionskurs 7-11 år eller 12-21 år 
Breddträning 7-11 år eller 12-21 år för dem som har hcp 54 eller lägre 
Tävlingsgrupp 13-21 år som har hcp 36 och spelar tävlingar 
Grönt Kort kurser för juniorer 7-21 år som gått en Introduktionskurs eller har 
liknande tidigare erfarenhet.  
 
Träningen löper över vårtermin (9 veckor) och hösttermin (6 veckor) med en 
gemensam avslutning för alla juniorer som deltagit i någon aktivitet under året.  
 
Utöver detta har vi läger: 
Vårläger för tävlingsgruppen som planeras ske i Halmstad 
Påskläger för hcp 54 och lägre 3 dagar på Örestads GK 
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Sommarläger arrangerar vi några stycken på sommarlovet som riktar sig till de 
som har hcp 54 eller lägre i åldrarna 7-11 år eller 12-21 år. Dessa läger är 
heldagar över två dagar med träning på förmiddagen och spel på 
eftermiddagen.  
Höstlovsläger för hcp 54 och lägre 3 dagar på Örestads GK 
 
Vi rekryterar nya juniorgolfare genom Skolprojektet, våra Introduktionskurser 
och vi har förhoppning att fortsätta samarbetet med Lomma kommun då vi 
genomfört tillfällen för ungdomar i kommunen att prova på golf.  
 
Vi jobbar framåt för att stärka gemenskap mellan våra juniorer och utveckla 
deras golf, där vi även har förhoppning att kunna genomföra våra projekt vid 
sidan om den löpande träningen liknande "Förbättra ditt hcp" och "Tjej- och 
killträning"  
 
Vårt stora mål är att det ska finnas aktiviteter som passar våra juniorer oavsett 
ålder och nivå och vill man utvecklas finns möjlighet till det i vår 
juniorverksamhet där vi jobbar efter vår utvecklingstrappa "Juniortstegen".  
 

 
 

 
 
Kommitténs uppgift är att bevaka medlemmarnas handicaputveckling och 
informera om vikten av att våra medlemmar registrerar alla sina 
handicapgrundande ronder på Min Golf. 
 
Vi genomför en årlig granskning av alla medlemmar och därutöver behandlar 
vi förfrågningar från enskilda medlemmar. Oftast gäller det medlemmar som 
tappat i spelstandard beroende på sjukdom eller ett långt uppehåll med golf. 
Ibland kan det gälla att någon anser att en annan spelare har för högt 
handicap. I kommittén ingår Anders Davidsson, Kerstin Möttus och Ronny Ohlin. 
 
 
 
 

HCP-KOMMITTÉN – Anders Davidsson 
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BUDGET 2023 
Örestads GK och Habo Golf AB                    

 Habo ÖrGK Totalt 
Prognos 22 

Habo 
Prognos 22 

ÖrGK 
Intäkter      
Medlemsavgifter 9 877 1 171         11 048 8 945 1 194 
Greenfee 1 900  1 900 1 800  
Marknad  1) 1 000  1 000 1 027  
Hyresintäkter 779  779 670  
Elitlaget herr  0 0  0 
Juniorkommitté  257 257  323 
Tävlingskommitté  251 251  231 
Dam, herr, medlem  131 131  76 
Övr inäkter 703 0 703 590 0 
Summa intäkter 14 259 1 810 16 069 13 032 1 824 
      
Kostnader      
Bana  drift 1 890  1 890 2 375  
           personal 4 940 0 4 940 4 750  
Kansli drift 371 0 371 330  
           personal 
Leasing maskiner 

1 498 
           1 342 

594 
 

2 092 
 1 342 

1 438 
1 143 

655 
 

Fastigheter 
 

3 105 
  

3 105 
 

 2 045 
 

 
 

Försäkring, revision 
mm 153 26 179 139 24 
SGF, SGDF, SAF, artik. 345 371 716 335 370 
Marknad 150  150 150  
Elitlaget herr 
Elitlaget dam  

0 
0 

0 
0 

 0 
0 

Juniorkommitté  429 429  434 
Tävlingskommitté  191 191  130 

Dam, herr, medlem  183 183 
 
 125 

Övriga kostnader 334 115 449 270 100 
      
Summa kostnader 14 128 1 909         16 037 12 975 1 838 
      
Resultat före 
avskrivn.  131 -99 32  57 

 
-14 

      
Avskrivningar -852 0             -852 -877  
Finansnetto -562 -5 -567 -323 -5 
Reavinst förs.maskin    400  
Resultat -1 283 -104 -1 387 -743 -19 
1) Av sponsorintäkterna är 172’      
materialsponsring. Prognos 
2022 av sponsorintäkterna är 
156´ materialsponsring. 
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Likviditetsbudget 
2023 

Habo 
 

ÖrGK 
 

Totalt 
 

 
 

 
 

resultat 

                                                                                            
, -1 283             -104          -1 387 

 
 

 
 

avskrivningar 
 
              852 

 
                 

 
             852 

  

amortering -150 
 
 

 
-150 

 
 

 
 

investeringar bana                   0 
 
                  0                  

                 0 
 
                 0 

 
 

 
 investeringar 

fastigheter 
investeringar 
maskiner -49  -49 

  

invest. övr inventarier 0  0   
Inbet. 2022 -205  -21 -226   
Periodisering leasing, 
ej kassaflöde 52  52 

  

Ändring likviditet -783 -125 -908   
      
 
 
Solcellsprojekt 
 
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp att utreda förutsättningar för installation av 
solceller i klubbhusområdet. Olika offerter har insamlats och utvärderingar 
pågår. Målet är att påbörja installation för solceller snarast möjligt för att 
minska beroendet av el och därmed kunna minska våra energikostnader på 
sikt - en del i projektet ” Klimatneutral 2025”. Leveranstider av 
solcellsanläggningar har ökats till mellan 6-9 månader. Möjlighet för etablering 
av laddinfrastruktur vid golfklubben undersöks samtidigt. Kostnad för projekt 
bedöms ligga i nivå kring 1 300 000 kr och kommer att belasta klubbens 
checkräkningskredit. 
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VALNÄMNDENS FÖRSLAG TILL   
STYRELSE OCH REVISORER ÅR 2023    
 
Valnämndens förslag styrelse Örestads GK: 
 
Ordförande  Hans Lindegård     omval  22/23  1 år 
Ledamot  Kåre Larsson     omval   22/24  2 år 
       ”   Patrik Löfqvist     omval  22/24  2 år 
       ”   Anna Lindblom     omval   22/24  2 år 
       ”   Michael Pantzar      fyllnadsval  22/23  1 år 
       ”   Eva Särbring      sittande  22/23  1 år 
       ”   Elisabet Mellberg     sittande  22/23  1 år 
       ”   Björn Lindwall    sittande  22/23  1 år 
        
           
Revisor  Johan Kling      omval  22/23  1 år  
   Grand Thornton Sweden AB 
 
Ombud till GDF-möte 
 
Ordförande  Hans Lindegård 
 
Valnämndens förslag styrelse Habo Golf AB: 
 
Ledamot  Hans Lindegård     omval 22/23   
       ”   Kåre Larsson     omval 22/23   
       ”   Patrik Löfqvist     omval 22/23 
       ”   Anna Lindblom    omval  22/23 
       ”   Michael Pantzar    nyval  22/23   
       ”   Eva Särbring    omval  22/23 
       ”   Elisabeth Mellberg     omval 22/23   
       ”   Björn Lindwall      omval 22/23    
 
 
I valnämnden har ingått:  
 
Mikael J:son Lindhe, sammankallande 
Peter Holmbeck,  ledamot 
Roland Johansson, ledamot 
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Motioner till höstmötet 2022-11-03  
 
Motion #1 
 
Ändra bansträckning på Blå & Gul slinga. 

 
1. Vad:  

• Ändra bansträckning på Blå och Gul slinga. 
 

2. Varför: 
• Förbättra logistiken på banan och underlätta för gäster. 

 
3. Hur: 

• Gul 5 & 6 läggs över till blå slinga och blir blå 7 & 8.  
• Blå 7 & 8 läggs över till gul slinga och blir gul 5 & 6. 

            
4. När: 

• När samtliga slingor öppna nästa år. 
 

5. Påverkan: 
• Slopning av banan måste göras om. 
•  Banguider anpassa till det nya upplägget. 
• Skyltar flyttas. 

 
6. Kostnad: 

• Låg i förhållande till förbättringen. 

 
2022.10.05 
Mats Berg 
 
Styrelsens svar på motion #1 från Mats Berg 
 
Banchefen kompletterade information om att slingorna blir mer likvärdiga efter 
genomförd förändring enligt motionens intentioner.   

Styrelsen yrkar bifall på motion nr 1 angående förslag om ändrad 
bansträckning och föreslår höstårsmötet att tillstyrka motionen inför 
spelsäsongen 2023. 

Motion #2 
 
Flytta tillbaka herr- och damtee på hål 4 blå slinga till tidigare plats 
 
Inför innevarande säsong flyttades herr- och damtee längre fram på hål 4, blå 
slinga. Som vi förstår, pga risk att träffa spelare på green hål 5, gul slinga. 
 
Detta har, enligt vår mening, snarare ökat risken att träffa spelare på green på 
hål 5, gul slinga, än minskat den. Nu kan betydligt fler herrar satsa mot green 
på hål 4, blå slinga, än tidigare eftersom hålet blivit avsevärt kortare. Hålet 
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känns nu mer som en ”halvmessyr” som inte skulle ingå i en fullängdsbana. 
Betydligt fler bollar hamnar nu också i staketet mot järnvägen. 
 
Vi föreslår därför att herr- och damtee på hål 4, blå slinga, flyttas tillbaka till 
tidigare plats fr o m nästa säsong. 
 
2022.10.05 
Eva Ekesbo, Clas Emanuelsson, Urban Björkegren, Pär Börnfors 
 
Styrelsens svar på motion #2 från Eva Ekesbo, Clas Emanuelsson, Urban 
Björkegren, Pär Börnfors 
 
Motionärerna menar att risken för att träffa spelare på green Gul 5 snarare har 
ökat till följd av nuvarande teeplaceringar än att ha minskat risken. Vidare 
anförs att hålet har blivit kortare och känns som en halvmessyr på en 
fullängdsbana samt att betydligt fler golfbollar hamnar i staketet mot 
järnvägen.  

Förändring av teeplaceringar etablerades under år 2021 inför säsongstart med 
nyrenoverade greener i maj 2022. 

Banchefen kompletterade informationen om att golfhålet ger idag fler och 
bättre spelmöjligheter för golfaren än tidigare utifrån vilken spelkapacitet 
denne besitter med alternativa och lämpliga klubbval. 

Trädridå mot hål Gul 5 har glesats ut för ökad sikt.  

En problematik är att golfspelare som lämnar green Blå 4 går tillbaka mot 
spelriktningen inför gång till tee Blå 5. Den gångväg som skall användas är till 
vänster runt dammen. 

Arbetsförslag finns om att kunna flytta Blå 5 teeyta Gul, Blå och Röd mer till 
vänster än idag vilket skulle förstärka val av gångväg runt dammen. Vit tee 
behålls på nuvarande plats då den används mycket sporadiskt. En ändring av 
teeytor kräver att frågan om strandskydd kan hanteras. Frågan bereds vidare 
via banchefen. 

Spelriktningar från nya teeplaceringar på Blå 4 ut till spelfältet ger idag säkrare 
”slaglinjer” än tidigare teeplaceringar. 

Styrelsen yrkar avslag på motion nr 2 om att flytta tillbaka teeytor till tidigare 
platser och föreslår höstårsmötet att bifalla styrelsens förslag. 
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__________________________________________ 
 
Lomma den 25 oktober 2022 
 
Hans Lindegård  Elisabeth Mellberg  Kåre Larsson 
Ordförande   Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
Eva Särbring  Peter Nilsson  Anna Lindblom 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
Björn Lindwall  Patrik Löfqvist   
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
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