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Kallelse till ordinarie vårmöte i Örestads Golfklubb 
Medlemmarna i Örestads Golfklubb kallas härmed till ordinarie vårmöte 
torsdagen den 21 april 2022 kl.19.00.  
 
OBS! Du måste anmäla dig till mötet, anmälan sker på golf.se. 
 
Föredragningslista för vårmötet 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Styrelsens förslag: - Utveckling av drivingrange/övningsområdet 
11. Övriga frågor 

a) Vårmötets beslut om föreningens representant och ställningstagande till 
ärenden på ordinarie bolagsstämma. 

b) Redovisning enkät restaurangundersökning 
 
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben 
eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 
 
Årsredovisning, verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, 
styrelsens förslag till ändring i stadgarna samt inkomna motioner med styrelsens 
yttrande finns att avhämta på kansliet senast en vecka före mötet. 
 
/Styrelsen 
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Kallelse till årsstämma i Habo Golf AB 
Årsstämma i Habo Golf AB hålles torsdagen den 21 april 2022 direkt efter 
Örestads GKs vårmöte som börjar kl.19.00. 
 
OBS! Du måste anmäla dig till mötet, anmälan sker på golf.se. 
  
Föredragningslista 
12. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
13. Upprättande och godkännande av röstlängd 
14. Godkännande av dagordning 
15. Val av två justeringsmän 
16. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
17. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
18. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning 
       b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
            balansräkningen 
       c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
19. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
20. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
21. Val av styrelse och revisor 
22. Övriga frågor 

Styrelsens förslag: - Utveckling av drivingrange/övningsområdet 
23. Årsstämman avslutas 
 
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig i tryckt format i Örestads GKs klubbhus 
senast en vecka före mötet (årsredovisning publiceras på klubbens hemsida senast 
två veckor före stämman). 
 
/Styrelsen 
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Verksamhetsberättelse 2021 Styrelsen 
 
Säsongen 2021 påverkades kraftigt av den, sedan 2020, pågående 
coronapandemin. Golf var en av de få aktiviteter som kunde genomföras, vilket 
på sitt sätt var positivt för Örestads GK.  
 
Antalet medlemmar var väldigt högt, ca 2200 plus att intäkter på greenfee och 
sponsorintäkter överträffade budget. Detta ledde till ett avsevärt bättre resultat 
än budgeterat.  
 
Av våra ca 2200 medlemmar är ca 460 juniorer (21%), vilket gör oss till näst 
största klubb i Skåne på juniorsidan. 
 
Beslut togs under år 2020 att genomföra renovering av 27-hålsgreenerna, vilket 
påbörjades under våren 2021. Planen var att renovera en slinga per säsong, 
men då arbetet gick både bättre och snabbare än planerat genomfördes 
renovering på röd slinga samt att blå slinga påbörjades under hösten. Ny plan 
är att alla greenerna skall vara klara under hösten 2022. 
Under året har även ny greenbevattning installerats. Banan går ständigt igenom 
en uppfräschning av samtliga hål för att hålla den höga kvalitet vi sedan ett 
antal år uppnått. Det innebär bland annat uppfräschning och förändring av 
såväl bunkrar, som andra delar av banan. Detta arbete sker enligt tidigare 
fastställda planer. 
 
Uppdatering av banans maskinpark har skett enligt plan under året. 
Översyn och renovering av klubbhuset har skett där fönster bytts ut på kansliet 
samt ny takfläkt i fläktrum. Vidare har yttermiljön uppdaterats med glaspartier 
runt uteservering framför klubbhuset. Beslut om att fortsätta en uppfräschning av 
utemiljön har tagits, vilket fortsätter under 2022. 
 
Ett utarbetande av en underhållsplan för klubbens olika fastigheter mm har 
påbörjats. 
 
Ett, för klubben, mycket viktigt beslut var att under 2021 påbörja en uppdatering 
av de aktieägare som ej nyttjat sin möjlighet att spela på Örestad. Äger man en 
aktie på Örestad skall antigen ett årsmedelemskap eller en passiv avgift betalas. 
Om inte finns alltid möjligheten att sälja sin aktie. Projektets syfte var att få alla 
aktieägare som ej betalar sina avgifter att göra rätt för sig. Arbetet ledde till alla 
aktieägare är i fas med respektive önskemål om spel eller passiv avgift, dvs alla 
betalar det som skall betalas.  
 
Ett underlag för en långtidsplan har tagits fram för att utveckla Örestads GK och 
Habo GOLF AB: 
 
Långtidsplan 2025  

• Hur kan vi utveckla Örestads GK för att bibehålla/öka antalet besökare 
(medlemmar, greenfeegäster, sponsorer)? 
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• Vad behöver göras för att utveckla hela verksamheten? 

• Vilka investering behövs? 

• Vad klarar vi ekonomiskt? 

• Finansiering? 

• Krav utifrån? Miljöaspekter, säkerhet, tillgänglighet 

• Säkra framtiden? Attrahera fler kvinnor, ungdomar, yngre medlemmar 

Arbete har skett i arbetsgrupperna organisation banan, tävling, fastighet, 
matgruppen, intäkter/ny verksamhet, övningsområde och ekonomi. 
 
Grunden för detta projekt presenterades på höstmötet och första konkreta 
förslag kommer att presenteras på vårmötet 2022. 
 
Vår verksamhet leds strategiskt av en styrelse som träffas en gång per månad 
(undantag juli månad). 
 
Operativt styrs klubben av klubbchef och banan leds och utvecklas av banchef. 
Dessa verksamheter rapporteras till styrelsen vid varje styrelsemöte. 
 
Den ekonomiska styrningen sker via kvartalsvisa uppföljningar samt 
kassaflödesanalyser varje månad. 
 
Styrelsemöten har hållits en gång i månaden med undantag av juli månad. 
Vi i styrelsen vill ta tillfället i akt och tacka personal och alla frivilliga medlemmar 
för deras insatser för det goda arbete som utförs för att skapa en på alla sätt 
väldigt bra golfklubb. 
 
/Hasse Lindegård 
Ordförande Örestads GK 
 
Verksamhetsberättelse 2021 juniorkommittén 
 
Juniorkommittén: 
Ordförande: Michael Pantzar 
Kassör: Stefan Hanholt 
Ledamot: Mia Nideborn, Fredrik Persson, Jens Hemström, Katarina Jonasson 

 
JK har haft 4 möten under året 2021, eftersom det har varit covid under året så 
blev det inte riktigt som vi alla hade tänkt oss men, här under kommer en hel del 
som vi trots allt kunde genomföra. 

 
Tränare   

• Teen Cup  
Vår Teen Cup dag hade ett 20-tal deltagare  
 



5 
 

• Tjejträning/killträning 
o Klubben bjöd på 2 killträningsdagar där fokus var spel på banan. 

Med 16 deltagare 
o Klubben bjöd på 2 tjejträningsdagar där fokus var spel på banan. 

Med 10 deltagare 
 
• Söndagsgsgolfen  
Många unga deltagare med engagerade föräldrar och släktingar! De lite 
äldre juniorerna spelade 9 hål på ”stora banan”. Mycket uppskattat och 
lyckat som drog fler och fler ungdomar att träffas och spela golf. 

• Med 24 deltagare 
 
• Föräldramöte/ Kick-off 
Ställdes in 2021 p.g.a. Covid-19 restriktioner 
 
• Påsklägret  
Det fanns ett gäng strävsamma unga golfare på plats! Vi genomförde 3 
dagar med 23 deltagare.  
 
• Sommarlägren  
Våra sommarläger hade 49 deltagare (inklusive intro 22st.) , med både 
varierande ålder och tidigare erfarenhet av golf. Vi tränade och spelade på 
banan, med gemensam fika samt lunch under dagen. Dessa dagar gav en 
härlig stämning och sammanhållning i grupperna.  
 
• Tävlingsgrupper 1 och 2 
Antal deltagare förutom Junior Team Örestad var 18 st. Vi hade veckoträning 
på måndagar i 1 ½ tim. Deltagarna fick också använda 4 st. privatlektioner á 
25 min. med tränarna. Under höstens vinterträning deltog 10 st. 

 
• Knatte 4-6 år  
Knatteträningen har löpt under våren, hösten, samt även någon sommarkurs. 
De har tränat 45 minuter varje tillfälle, där vi dels slår på rangen, puttar och 
även spelar på vår knattebana. Totalt 40 deltagare. 
 
• Intro (f.d. korthålsgolf)  
Korthålsgolfen har under året haft 58 deltagare. Vi har tränat 4 tillfällen 
tillsammans, och då har vi blandat träning med spel på vår fina 
korthålsbana. Under sommarens introkurser deltog 22 st. 

 
• Projekt förbättra ditt hcp. 
Gratis träning för killar 13-14 år, 15-16 år,17-21 år och för tjejer 7-21 år. 
Uppskattad träning med de som är i samma ålder och kön. 31 deltagare 
sammanlagt 
 
 

 



6 
 

• Grönt Kort Kurser  
Örestads GK bjöd juniormedlemmar på Grönt Kort Kurs. Antalet deltagare var 
62 st. 
 
• Skolprojektet 
Ställdes in 2021 p.g.a. Covid-19 restriktioner. 
 
• Höstlovslägret 
Det fanns ett gäng strävsamma unga golfare på plats! Vi genomförde 3 
dagar med 16 deltagare.  
 
Vi anordnade också golftävlingen Framtidsslaget, där våra juniorer var de 
som sålde både utslag och förfriskningar på vår bana. Allt överskott gick 
tillbaks till våra juniorer. Vi tackar alla som deltog i tävlingen 
 
Vi anordnade möjligheten att köpa stöttning för våra juniorer samtidigt som vi 
är med i en utlottning, se pull up vid receptionen. 
 
Avslutning av all junior träning, med ett så kallad godisregn, detta efter 
avslutat spel och korvgrillning, som vi fick hjälp av Fredrik Persson. 
 

Vi hade också deltagare i Lilla Skånes mästerskap som gick av stapeln den 6 juli 
på vår underbara korthålsbana. Dagen bjöd på en underbar sol och juniorerna 
trivdes utmärkt Örestads lag kom 8:a bara ett poäng från 7 platsen, Lagledare 
Fernando Matute. Spelform 12 år och yngre (födda 2010 eller senare) Varje lag 
består av fyra spelare varav minst en av motsatt kön. Spelas i en klass Hcp 18,0 – 
54,0 
  
Scramble ligan lagledare var Katarina Jonasson, spelform 3-4 spelare(hcp37-54), 
7-12 år, spelas scarmble utan hcp 

 
Match ligan lagledare Annika Mårtensson, spelform 4 spelare, (hcp 10-45) 11-16 
år, spelas match netto.  
 
Vi i kommittén tackar alla, spelare, föräldrar och tränare som har gjort allt detta 
möjligt, för våra juniorer, det kan fungera tack vara era insatser. 

 
När banan stängde så byggde vi upp i restaurangen möjlighet att spela och 
träna golf, digitalt, under december hade vi vinterträning med  tränare. 

 
Se mera information för våra juniorer på Skånes golfförbunds hemsida. 
 
/Michael Pantzar 
Ordförande Juniorkommittén 
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Verksamhetsberättelse 2021 damkommittén 
 
Damkommittén 
Eva-Marie Hösterey       Ordförande                  
Karin Eiman                            Sekreterare 
Eva Särbring                           Kassör 
Christine Ekman                      Webbansvarig 
Kristin Lindgren    Ledamot  
Ing-Mari Gustafsson            Ledamot   
 
Verksamheten 2021 
Starten på golfsäsongen 2021 blev 1 juni på grund av den fortsatta pandemin. 
Vårmötet och årets första tävlingar blev inställda.  
Mån- tis- onsdagar samlades vi för sällskapsspel fram till sista maj. 
 
Seriespel inom Skånes Golfförbund  
Seriespelet kunde genomföras. Våra damer i kat. 3 blev vinnare i sin serie.  
I augusti stod vi, Örestads gk som värd för kat. 2. 
 
Säsongs övergripande tävlingar 
Tävlingarna spelades från början av juni till slutet av september. 
Måndags tävlingen - spelas på korthålsbanan. Pris till bästa bruttoscore. 
Tisdagsmixen - tillsammans med herrarna går vi 9 hål. 
Onsdags tävlingen - 18 hål, sista onsdagen i varje månad har vi lagtävling. 
Running Eclectic - genomfördes.  
Birdieklubben - ett vandringspris delas ut i slutet av säsongen. 
 
Genomförda tävlingar - 
Mixedslaget 19 juni 
Arrangerades tillsammans med Herrkommittén. 
Venus möter Mars 9 augusti 
16 damer mot 16 herrar tävlar mot varandra. Arrangerades med HK. 
Nationell Damdag 30 augusti 
Vi var 32 lag som spelade bästboll. Pumpabulle efter 9 hål ingick i priset. 
Höstrusket 6 oktober 
48 damer spelade tre manna scramble. Prisutdelning och avslut av årets tävlingar. 
Jultallriken 
Tre-manna scramble över 9 hål med god mat. Ett trevligt avslut av 2021. 
 
Andra aktiviteter som vi haft och deltagit i -  
Lördagsgolf - 10.30 
Sällskapsspel på 9-hålsslingan.  
Höstutflykt 18 september  
Vi bodde på Mossbylund och spelade på Abbekås och Bedinge gk. 
Sponsor Golf 3 september 
Eva-Marie Hösterey representerade DK. 
Styrelse utmaning 11 oktober 
Vi var fyra som deltog och representerade DK. 
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Konferenser, externa möten 
Skånes Golfförbund hade två möten där vi deltog. 
Vi arrangerade ett möte med våra utbytesklubbar. 
Vi hade fem DK möten. 
Marknadskommittén 
Ing-Mari Gustafsson är vår representant. 
Övrigt 
Kristin Lindgren slutade i Damkommittén vid Höstrusket. 
Kerstin Nilsson tog över hennes uppgifter. 
 
/Eva-Marie Hösterey 
Ordförande damkommittén 
 
Verksamhetsberättelse 2021 banan 
 
Teebevattningen byttes på blå slinga. 
 
Renovering av greener/greenområde röd och blå slinga samt uppdatering av 
greenbevattningen. 
 
Träd planterades. 
 
Byggde ny röd tee hål blå 4 samt renovering av gamla röd tee som nu är nya 
gul/blå tee. 
 
Nyinvesteringar 1 st bunkerkratta samt 4 st nya transportfordon, alla på leasing 
60 månader. 
 
Inköp av en begagnad transportbil.  
  
Personalen på banan har bestått av 12 personer, varav 8 personer har varit 
säsongs- och sommaranställda. Ett stort tack till deras arbete och engagemang. 
 
/Roger Johansson 
Banchef 
 
Verksamhetsberättelse 2021 byggnadskommittén 
 
Förutom vanligt underhållsarbete av byggnader, utemiljöer och tekniska 
installationer har byggkommittén arbetat med följande under 2021: 
 
Installerat nytt glasräcke på uteserveringen framsidan. 
 
Inköp av nya utemöbler till både fram- och baksidan. 
 
Nya fönster kansli. 
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Att fungera som bollplank för förslag på förbättringar och förändringar som 
väcks av styrelsen, kommittéer eller enskilda medlemmar. 
 
Byggnadskommittén har under det gånga verksamhetsåret haft följande 
sammansättning: Jan Dahlqvist, Bertil Johansson, Björn Jönsson, Torbjörn 
Lindström, Patrik Löfqvist, Peter Nilsson, Bo Bengtsson, Hans Johansson och Niklas 
Karlsson (t.f ordförande).  
 
Stort tack till kommittéledamöterna för ett fint arbete 2021. 
 
/Niklas Karlsson 
T.f ordförande byggkommittén 
 
Verksamhetsberättelse 2021 handicapkommittén 
 
Handicapkommittén har under året bestått av undertecknad, Kerstin Möttus och 
Ronny Ohlin. 
 
2021 har varit ett lugnt år för handicapkommittén. Det nya handicapsystemet, 
WHS, har tagits väl emot av våra medlemmar och föranleder inga frågor. 
 
Vi har under året behandlat ett fåtal individuella handicapärenden. 
 
I  början av 2022 genomfördes den årliga handicaprevisionen och vi har då 
detaljgranskat ett antal medlemmar som haft tveksam utveckling av sin 
handicap. Detta har dock inte lett till manuell justering av någon handicap. 
 
Under 2022 kommer PCC, Playing Conditions Calculation, att vara i bruk vilket 
bör leda till att vi får ett ännu bättre handicapsystem. 
 
/Anders Davidsson 
Ordförande handicapkommittén 
 
Verksamhetsberättelse 2021 herrkommittén 
 
Herrkommittén ledamöter har under året varit Christer Ericsson, Anders 
Davidsson, Per Gillheim, Göran Heimgård, Mark Nesling, Kristian Ståhl, Claes 
Ulveryd. 
 
Kommittén har haft 6 protokollförda möten, de flesta utomhus, samt flitiga 
samråd per e-mail. 
 
Coronapandemin och de restriktioner som den medfört har även styrt detta års 
verksamhet. I praktiken avblåstes först all tävlingsverksamhet, men succesivt 
mildrades regelverket, dock inga folksamlingar och ”håll avstånd”.  Alla 
informationsmöten fick inställas och huvudkanal för info blev hemsidan och 
klubbens veckobrev. Seriespelet inställdes igen men lokala matcher mellan 
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klubbens olika ålderslag spelades på olika lagansvarigas initiativ. 
 
Vi kunde i juni starta våra traditionella veckotävlingar mån-, ons- och fredag 
med startavgifter via swish i privat regi. Onsdagstävlingen är upplagd i GIT och 
med muntlig resultatredovisning efter boll för boll till ansvarig funktionär särskilt 
avsatt lokal. Måndag – och fredagsgolfen med anmälan på plats senast 15 min 
före första start. 
 
Genom onsdagsgolfen koras årets seniormästare. På grund av pandemin kom 
onsdagsgolfen i gång först i början av juni. Vi hann spela 16 omgångar och 
Order of Merit vanns av Lars Åke Forsberg, seniormästare, med Kenneth 
Gullberg på andra plats. 
 
Tisdagsmixen i samarbete med Damkommittén kom också i gång och samlade 
30-talet olika deltagare. 
 
Treklubbsslaget, utbytet med Kävlinge GK och Romeleåsens GK kunde 
genomföras med viss tidsförskjutning p.g.a pandemin. Resultatet blev. Örestad 
22/6, 74 deltagare. Örestad vann. Kävlinge 16/8, 78 deltagare. Kävlinge vann 
Romeleåsen 30/8, 82 deltagare. Kävlinge vann. Totalt vann Kävlinge på 2625 
poäng före Örestad som blev 2:a 23 poäng sämre. Kävlinge vann främst med 
en stark B klass! 
 
Herrkommittén har numera utbyte typ Ryder Cup med Sjöbo GK och 
Bokskogens GK. 
 
 Bortamatchen i Sjöbo spelades den 17:e augusti och i vanlig ordning vann 
Sjöbo med siffrorna 14 - 10. Den 7:e september var det dags för 
hemmamatchen som blev en förkrossande seger med 15,5 - 2,5 och bucklan är 
hemma igen i Örestad. 
 
För första gången spelade vi matchspel mot Bokskogens GK. Matchen spelades 
över 18 hål scratch med 6 hål bästboll, 6 hål greensome och 6 hål singelspel. Vi 
spelade på Örestad i början av juni och Bokskogen vann matchen med 19,5 - 
12,5. Returen på Bokskogen spelades den 31:e augusti och återigen var 
Bokskogen starkaste och vann med 18-14. 
 
Venus möter Mars genomfördes i fint väder med fullt startfält dvs 24 damer mot 
24 herrar. Efter en jämn kamp stod herrarna som slutsegrare. 
 
Vår- och höstutflykt anordnades med god uppslutning. 
 
Flaggtävlingen bjöd på lite småregnigt väder men med fina resultat trots det. Tre 
spelare gick vidare till hål 19 och segrade gjorde Daniel Jakandre före Göran 
Olsson med Michael Gedda som 3:a. 
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Årets verksamhet avslutades Jultallriken i samarrangemang med 
Damkommittén. 
 
/Christer Ericsson 
Ordförande herrkommittén 
 
Verksamhetsberättelse 2021 marknadskommittén 
 
Övergripande 
Under 2021 har marknadskommitténs huvudsakliga arbetsinsats varit att 
bibehålla den relativt höga nivå gällande intäkter från samarbetspartners. Året 
präglades återigen av Covid-19 och med den en osäkerhet på hur det skulle bli 
med sponsoravtal. Vi är mycket nöjda att vi lyckades komma upp i reklamavtal 
till en summa om 1 078 500 kr (budget 1 000 000 kr).  
 
Vår målsättning var och är alltjämt att Örestads GK skall vara det mest naturliga 
valet när ett företag eller annan organisation har för avsikt att spendera sponsor- 
och reklampengar.  
 
Samarbetet mellan olika kommittéer gällande sponsring fortsatte i samma rikting 
som de senaste åren. En representant för varje kommitté där det finns 
sponsorverksamhet har deltagit i marknadskommitténs arbete. 
 
Att vi når detta goda resultat beror på den fina bana vi har men väldigt mycket 
beroende på det goda mottagande våra sponsorer får på klubben samt den 
goda stämning som råder på Örestads GK. 
 
Tack alla för er insats!! 
 
Organisation 
Sammansättningen av kommittén har varit Anders Jönsson, Kristian Ståhl, Roger 
Sonnelind, Bengt Göransson och Niklas Karlsson som ordinarie ledamöter för 
marknad. Utöver detta är Michael Pantzar från Juniorkommittén, Ing-Marie 
Gustafsson från Damkommittén, Per Hammar från Tävlingskommittén och Kristian 
Ståhl från Herrkommittén medlemmar av vårt ”illustra sällskap”. 
 
Vårt arbete är som mest intensivt från november till april då vi träffats en gång 
per månad medan mötesfrekvensen avtar avsevärt mellan maj och oktober. 
 
Aktiviteter 
Pga Covid-19 kunde vi enbart arrangera en sponsorträff under året, det var den 
3:e september. 
 
Sponsorgolfen (Sept) 
 
Ett samarbete med övriga kommittéer som har övergripande sponsorer. En 
lagtävling och en individuell tävling. 
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Septemberaktiviteten börjar nu bli en tradition och deltagarantalet ökar år från 
år. Detta är naturligtvis väldigt roligt att kunna konstatera. 
 
Som traditionen bjuder samlades vi till en matigare frukost, kanonstart kl.09.30 
och dagen avslutades med en utsökt lunch efter avslutat spel.  
 
Vinnare 2021 blev Jonas Jalgén, Exakta. 
 
En mycket uppskattad, svår och lärorik tävling i tävlingen arrangerades av vår 
Pro i form av olika spelformer runt greenen.  
 
Vinnare av lagtävlingen blev Paul Jönsson, Karl F Jönsson Måleri, Peter 
Holmbeck, Ivanhoe, Ander Jönsson, Marknadskommittén och Tomas Kwiecinski, 
El Pågarna i Malmö AB. 
 
Putt- och chiptävling som arrangerades av Anders Larsson vanns av Lena 
Friberg, Sundets Läkargrupp och Joakim Svensson, Sunparadise . Dessa vinnare 
vann en plats i Pro-Am tävlingen på Halmstad GK, norra banan, där de ingick i 
lag med Anders Larsson. Dock kunde inte Lena delta på Pro-Am tävlingen så 
platsen gick vidare till Ulrika Vendelbo, Exakta. 
 
Samtliga deltagare förärades efteråt med kallrökt skivad lax som tack för året. 
 
Nya Sponsorer?? 
Nya idéer diskuteras ständigt och jämt inom kommittén. 
  
Samtliga medlemmar är välkomna att komma med förslag på nya potentiella 
sponsorer. Meddela antingen någon i kommittén eller klubbchef Niklas Karlsson. 
 
Är du intresserad av att arbeta med sponsorfrågor tar vi emot dig med öppna 
armar.   
 
Det är min förhoppning att vi ser minst lika många engagerade deltagare på 
våra aktiviteter under 2022. 
 
Väl mött på banan!!! 
 
/Niklas Karlsson 
T.f ordförande marknadskommittén 
 
Verksamhetsberättelse 2021 medlemskommittén 
 

Medlemskommittèn hade nedanstående plan för 2021. 
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♦ 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 förhållande (inte tävling). 
♦ Erbjuda fadderrundor i samband med tisdagsgolfen, även andra 
tider om det passar. 
♦ Arrangera Öppet hus i april, helgen efter skolprojektet. 
♦ Infomöte för nya medlemmar tillsammans med andra kommittéer 
och kansliet. 
♦ Arrangera Golfens dag i maj. 
♦ Hålla i en aktivitet i samband med ett slag för Cancerfonden. 
♦ Arrangera Musik/Trubadur till golfveckans avslutning. 
♦ Arrangera i samarbete med Krogen ett antal After Work med Quiz 
och underhållning. 
♦ Arrangera Örestadsdagen i september alt. i samband med KM. 
♦ Arrangera ett antal vin/öl provningar. 
♦ Ev. testa ”Nattgolf.” 
♦ Ev. testa ”Soppgolf”. 
♦ Föreläsningar/demonstrationer 

 
Nedan är en redogörelse för hur vi lyckades: 
 
Tisdagsgolfen genomfördes med 12–15 deltager vid de flesta tillfällen. 
Mycket uppskatta av de som deltog. 
 
Öppet hus och Golfens dag genomfördes inte p g a Covid. 
 
Info till nya medlemmar gjordes, genom kort info från samtliga kommittéer 
via mail. 
 
Första helgen i juli arrangerade vi prova på golf för boende i Lomma 
kommun. 
 
Vår tävling (Hio alt. närmast flagg, på korthålsbanan) i samband med ett 
slag för Cancerfonden, blev väl besökt. 
 
Vi hade en mycket trevlig kväll med fint väder, musik och god mat, på 
avslutningsfesten på golfveckan. 
 
Den 27:e augusti ordnade vi tillsammans med restaurangen, en lyckad 
After golf med musik och Quiz. 
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Den 4:e september hade vi en lyckad Örestads dag. 
Tävlingar med korvgrillning.  
TMP Outlet Sport och fritid var på plats och sålde golfkläder, det var 
många som passa på att fynda. 
Therése Nilson höll en uppskattad föreläsning om den mentala biten i 
golfspelet.  
Kiropraktiker Marcus Bennettberg föreläste om när kroppen strular och 
gav tips & råd för att undvika problem. 
Friskis & Svettis visade tips på träning som utvecklar ditt golfspel.  
Våra tränare, Marie och Therese, vara på plats på rangen och gav tips 
och råd hur golfer kan förbättra ditt golfspel. 
Fragebite hade ett välbesökt arrangemang på röd slingas hål 9. 

Vin-/Ölprovning, Nattgolf och Soppgolf, hann vi aldrig att genomföra.  
 
/Mats Berg 
Ordförande medlemskommittén 
 
Verksamhetsberättelse 2021 tävlingskommittén 
 
Om tävlingskommittén 
Komittéens medlemmar 

• Per Hammar, Ordförande 
• Mia Björnson, AU 
• Michael Pantzar, AU 
• Jessika Heskebeck 
• Bertil Nygren 
• Per Gillheim 
• Hans Lindegård 
• Bo Widén 
• Lasse Fredriksson 
• Annika Ekelund 
• Jonny Fridh 
• Lars Arheden 

Under året har vi haft 4 kommitté möten samt 1 AU-möte. 
 
Om Tävlingsåret 
Även detta år inleds med Covid i bakgrunden som påverkade golfens tävlande.  
 
From juni gav SGF klartecken för tävlande, då med samma Covidanpassade 
regler som under 2020. 
 
Även detta år flyttades Ett slag för Cancerfonden till avslutande tävling under 
golfveckan. Detta år skickades 59 311 kr till Cancerfonden. Återigen ett 
fantastiskt resultat. Speciellt TACK till ALLA som på olika sätt bidrar till att vår 
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klubb kan lämna medel till forskningen kring cancer. 
 
Externa tävlingsarrangörer var åter Golfhäftet Trophy och Golfresan on Tour. 
Dessa tävlingar är populära även för spelare från andra klubbar.  
 
Kommitténs resultat för 2021 blev 94 798 kr. 
 
Vinnar i årets genomförda tävlingar 
13-Jun Svårslaget (antal startande 70) 

• A-klass  Patrik Larsson 
• B-klass   Håkan Karlsson 
• C-klass  Marianne Rosén 

25-Jun Gökottegolfen (antal startande 52  Lag 13) 
• Lag: Michael Lundbäck / Lars Hyldgaard / Niklas Andersson / My Morén 

4 juli  Lommaslaget med Matinslag (antal startande 55) 
• A-klass  Marcus Jönsson 
• B-klass  Annica Granström 
• C-klass  Ulf Thorén 

18-Jul Golfveckan Grand Opening (antal startande 81) 
• A-klass  Magnus Lindegård 
• B-klass  Robert Lundin 
• C-klass  Ian Marsch 

19-Jul Golveckans Bästboll LÄNSFÖRSÄKRINGAR FATIGHETSFÖRMEDLING 
BÄSTBOLL 2021 (antal startande 172  Lag 86) 

• Mix-klass     Lag Gunilla Ternland / Johan Wahlfors 
• Övrig-klass  Lag Fredrik Persson / Niklas Hansson 

20-Jul Golfveckans Scramble (antal startande 225  Lag 55) 
• Mix-klass     Lag Cornelia Lindgren / Viktor Gälldin / Fredrik Holm / Caroline 

Jönsson 
• Övrig-klass  Lag Christopher Rydén / Sebastian Harnesk /Marcus Nilsson / 

Oskar Schaar Hammartorp 

21-Jul Fashion-slaget (antal startande 88) 
• H A-klass  Peter Erlandson 
• H B-klass  Ingemar Persson 
• D A-klass  Marianne Rosén  
• D B-klass  Lotta Eiman 

22-Jul Golfresan on Tour (antal startande 160  Lag 80) 
• Lag  Fredrik Persson / Oscar Järnhäll 
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23-jul  Golfveckan Grand Finale, Ett slag för Cancerfonden (antal startande 124  
Lag 62) 

• Mix-klass Lag Kinna Ekdahl / Thomas Roy  
• Övrig-klass Andreas Heskebeck / Benny Ahlberg 

1-Aug  KM Korthål (antal startande 11) 
• H-klass Stefan Nilsson                         

14-15 aug KM (antal startande 37)                                                             
• D Elit  Frida Hammarlund 
• H Elit  Viktor Hebrand 
• D 21  Frida Hammarlund 
• H 21  Axel Blom 
• H 30  Marcus Jönsson 
• D 50  Ulla-Britt Larsson 
• H 50  Conny Hertzberg 
• H 70  Kåre Larsson 

 
21-Aug Golfhäftet Trophy (antal startande 144  Lag 73) 

• Lag Hampus Lundin /  Johan Jakobsson  

5-Sep Örestad Champion (antal startande 30) 
Deltävlingar: Svårslaget,  Lommaslaget, Grand Opening, Fashionslaget. 
• Lotta Eiman 

26-Sep Snörtävling 18 hål (antal startande 33) 
• Stefan Jönsson 

10-okt  Kommitté – Styrelseutmaningen (antal startande 32 Lag 16) 
• Lag Christer Ericsson / Mark Nesling 

 
Speciellt TACK till alla inom Tävlingskommittén, alla Sponsorer och alla Tävlande 
som trots restriktioner gjort tävlingsåret till den utmaning och fest som vi vill ha. 
TACK! TACK! 
 
/Per Hammar 
Ordförande tävlingskommittén 
 


	Kallelse till ordinarie vårmöte i Örestads Golfklubb
	Föredragningslista för vårmötet
	Kallelse till årsstämma i Habo Golf AB
	Föredragningslista

