
     

 

 Verksamhetsberättelse Tomelilla Golfklubb 2020 

 

Styrelsen har under 2020 bestått av Ordförande Kenth Bergström, Vice Ordf. Sven 

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

Lisa Jönsson, Ledamot Eskil Persson, Suppleant Mikael Eklund, Suppleant Tome Najdovski, 

Suppleant Roland Persson. 

Kristian Hägglund har varit bolagets representant vid styrelsens möten. 

2020 har varit ett märkligt år i det avseende att vårt land drabbas av Covid 19 som i princip 

satte stopp för allt. Normalt har styrelsen ett styrelsemöte i månaden men under året har 

det bara varit sporadiska möten när vi har ansett oss tvungna att träffas fysiskt, digitalt blev 

det inte förrän i slutet av året. 

När det gäller Seriespel så trodde man att det skulle komma i gång mitten på juli men det 

blev tyvärr inställt för hela året. 

Tomelilla GK har trots allt genomfört ett Klubbmästerskap som det var planerat, dock med 

lite färre antal startande än normalt. 

Det som har fungerat förhållandevis bra är vår Herrgolf, Damgolf och Seniorgolf där vi har 

anmält oss och fått en starttid, spelat sin runda och sedan har man åkt hem. 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.  

Tävlingsverksamheten har varit minimal och de tävlingar som har spelats har man inte haft 

någon prisutdelning efter, man har inte kunnat använda sig av kanonstart och det har gjort 

att det har varit ett begränsat antal till start vid varje tävling. 

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



Ytterligare information från verksamheten finns i respektive kommittés 

verksamhetsberättelse. 

Nu ser vi fram emot 2021 som vi hoppas kommer att bli ett mer normalt år jämfört med 

2020. 

Kenth Bergström              Sven Gunnarsson             Kjell-Ove Lundin                 Siv Jensen 

 

Ulla Persson                       Lisa Jönsson                       Eskil Persson  

 

  

       

 


