
     

 

 Verksamhetsberättelse Tomelilla Golfklubb 2021 

 

Styrelsen har under 2021 bestått av Ordförande Kenth Bergström, Vice Ordf. Ulla-Stina 

Lindberg, Kassör Siv Jensen, Sekreterare Kjell-Ove Lundin, Ledamot Ulla Persson, Ledamot 

Lisa Jönsson, Ledamot Eskil Persson, Suppleant Thomas Lindberg, Suppleant Tome Najdovski, 

Suppleant Marie de la Motte. 

Kristian Hägglund har varit bolagets representant vid styrelsens möten. 

Under 2021 var vi fortfarande drabbade av covid vilket har medfört att verksamheten inte 

har varit på topp till 100%. Styrelsen genomförde Årsmötet digitalt och det fungerade utan 

problem, det var 49 som var anslutna till mötet, styrelsen satt väl utspridda i klubbhuset och 

ledde mötet. Förutom årsmötet har det varit 5 digitala och 5 fysiska styrelsemöten.  

Inget Seriespel arrangerades under året, man beslutade att ställa in allt under 2021, SM för 

klubblag och vissa Juniortävlingar kunde man genomföra på sensommaren. Damernas 

Seriespel flyttades till hösten och drogs ner med en omgång. 

Tomelilla GK har genomfört stora KM och ålders KM som planerat. 

Övrig tävlingsverksamhet har skötts av Tomelilla Golf AB med hjälp från klubbens 

tävlingskommitté. 

 Herrgolf, Damgolf och Seniorgolf har kunnat genomföra sina aktiviteter. Detta har vi kunnat 

göra i och med att vi är utomhus och kunnat hålla avstånd. Faddergolfen har också fungerat 

på liknande sätt. 

Om man ser till övrigt spel på banan så har det varit mycket hög beläggning, som medlem i 

Tomelilla har man varit ganska bortskämd med att i princip kunnat åka ut när som helst och 

få en tid eller en plats i en boll och gå ut och spela. Det har sett ut lika dant på dom flesta 

klubbar runt om i Sverige.  

Det har varit träning för våra Juniorer och Seniorer men i lite mindre grupper även detta har 

skett mestadels utomhus.  

När det gäller samarbetet med Bolaget så har det fungerat bra under året. 

Den nya Golf och padelhallen invigdes under sommaren och det har blivit ett stort lyft för 

klubbens medlemmar som har fått tillgång till fina träningsmöjligheter inomhus vintertid. 



Ytterligare information från verksamheten finns i respektive kommittés 

verksamhetsberättelse. 

Nu ser vi fram emot 2022 som vi hoppas kommer att bli ett mer normalt år jämfört med 

2021. 

 

Kenth Bergström              Ulla-Stina Lindberg             Kjell-Ove Lundin                 Siv Jensen 

 

Ulla Persson                       Lisa Jönsson                       Eskil Persson  

 

  

       

 


