
Bjäre Golfklubb 2020-12-31

Verksam hetsberättelse för 2020

Aret som gått har ju på många sätt varit svårt och omtumlande, och dessvärre kommer vi ju

tillsvidare få leva under särskilda omständigheter på grund av Corona. Vi är nog alla

tacksamma över möjligheten golfen ger oss att både få komma ut, få motion och ha sällskap
med vänner under säkra former.

Rent golfmässigt blev ju 2020 ett mycket bra år, med en lång säsong och en bana som, trots

en het del regn och ökat spel med mer än 30% totalt och mer än 60 o/o för oss medlemmar,

har varit i fantastiskt bra skick från starten i mars till långt in i november! Ett stort tack till all

banpersonal för ett fantastiskt jobb på banan och all annan personal för fin service i

reception, restaurang, lektions- och träningsverksamhet!

Vi får väldigt positiva kommentarer från medlemmar och gäster, om hela anläggningen, och

inte minst öm den trevliga, positiva stämning som vi har på Bjäre GK. Det gör oss alla stolta

att se rankingtalen, ETiA i Skåne och TVÅA i Sverige i medlemsundersökningen, TVÅA i

Skåne och TREA i Sverige i gästundersökningen.

Klubbens verksamhet blev under året begränsad på grund av restriktioner fÖr Corona.

Tidsmässigt kunde vi inte börja tävla fönän den 1 juli, och vi kunde inte genomföra samllngar

i samma omfattning som tidigare. Detta var ju lite extra synd i år då vi firade 3O-årsjubileum,

men vifick i alla fall genomföra en mycket uppskattad jubileumstävling i augusti. De tävlingar

som vi genomforde under andra halvan av året var också mycket populära med högt

deltagande i samtliga.

Under året hade vi ett Vårårsmöte där räkenskaperna för 2019 godkändes, samt ett

Höstårsmöte, där styrelserepresentanter valdes, budget för 2021godkändes samt

beslutades att framöver endast ha ett Arsmöte om året, och att detta då ska genomföras

under första kvartalet.

ljuli genomfördes också tillsammans med bolaget ett informationsmöte för nya medlemmar'

Oet vär endast ett fåtal närvarande, vilket vitolkar positivt i det att nya medlemmar upplever

att de får bra information om verksamheten via receptionen och via hemsidan.

Om vi nu tittar framåt så önskar vi givetvis i första hand att vi ska kunna hantera Corona-

situationen på bästa sätt, och att vi då också ska kunna spela golf och driva

klubbverksamheten vidare med färre begränsningar under 2021. Slutligen vill vi i styrelsen

bjuda in alla medlemmar till en positiv dialog om hur vi kan utveckla både anläggningen i

siort och även klubbens verksamhet. Ni kan också anmäla intresse för deltagande i någon av

våra kommittöer eller andra uppdrag. Ni finner kontaktdetaljer till oss alla på hemsidan under

rubriken Medlem.

Nedan följer sammanfattningar från respektive kommitt6s verksamhet under året.

Damkommitt6n

Damkommitt6n arrangerade sällskapsgolf, i princip varje vecka från bÖrjan av maj och till

slutet av juni, då vi under perioden var förhindrade att tävla på grund av Corona-pandemins

framfart. Från och med 1t7 kunde vi börja tävla och 7 ordinarie tävlingar anangerades mellan

tt7 och 19/8, med totatt 17e tävtande. 

f g 
I

, -.r'4-- 
- -\ ''

!,,!, 
.\

,.#

Tar-,.-



Totalt under säsongen, sällskapsspel, ordinarie tävlingar och extra tävlingar efter

säsongsavslutningen, arrangeiadå9 ZO tillfällen för organiserat golfspel, totalt deltog 348

damer, en uppgång med 12o/o, fiycket glädjande då förutsättningarna varit lite annorlunda

under föregående år.

sällskapsgolfen före och extra tävlingarna efter ordinarie tävlingsprogram har uppskattats

och varit ätt trevligt tillskott till vårt ordinarie spelprogram'

,,Ut i det Blå" damernas 2-dagars hemliga utflykt ställdes in och vi spelade istället en vanlig

damtävling På klubben.

Våra damer spelade också Bjärerundan'

Herrkommitt6n
Huvudverksamheten har varit att driva Bjäre Masters, och att genom tävling.en skapa en

klubbgemenskap, samt att även fÖrsöka anordna andra aktiviteter under golfsäsongen'

Under 2Q20varvi47 medremmar meilan 1g och 64 år som dertog i Bjäre Masters, med i snitt

mellan lyzSspelare/omgång.Varle avslutad runda/tävling regisireras.& adderas' för att vid

sista spertiilfäilet rrnn" iö" än vaioig ejaie Masters totablgråre. sperformen är slaggolf.

Vinnare i Bjäre Masters 2O2O blev för andra gången Janne Granqvist' med en total på 97

poängt Värt att nil;; är att Ola f-inOståm-pasäaOe på att skjuta ett BM rekord under sista

*nOå. Ola gick runt på imponerande 61 slag!

Efter sista spelomgången avslutades säsongen med en. gemensam middag på klubben' där

vi också delade ut samtliga golfpriser. M-trar"oestutat att vi intor säsongen 2021 sänka

ingångsåldern till f O år ttii a[ tå O"ltagå i Bjai" Masters. Tanken är att vi på detta sätt skall

bibehålla golfintresset hos de yngre ,"or"iir*rna, samtidigt som vibidrar med klubbkänsla,

gemenskap ocn en taivtingserfäännet på ett naturrigt och rättsamt sätt över generationerna.

Förra äret,ZO19,utmanade klubblagen H6O, H70, H75 & H80 oss i Bjäre Masters ien Ryder

Cup som spetaoes'upd;å a4t9 o5 i ;öö av november' Bjäre Masters gick den gången

som segrar" o'"' oäfov!"n''ö"tt" ar spääoe=."! ny Ryder cup uppe på Bjäre' där

otdboysen ncf cnansäniitt ,."rrnr.n. frfåt"nån slutadL llka (2-12) vilket innebar att bucklan

stannade kvar i Bjäre Masters ägo'

Seniorkommitt6n
Arets första tävling startade den 7 juli med Mårtens Memorial och säsongen avslutades den

3 november med Novemberslaget'
Vi har spelat varje tisdag, alla tävlingarna har varit öppna för alla medlemmar samt gäster'

Det har'blivit 17 iavlinga-i med sammanlagt 513 startande'

Det har varit sommartävlingar, g o.gäÄöåi årärilrti-slaget som s.pelades 
_som 

eclectic' 9

höstcuper samt Oen storstätavlingeniyätingsla§et som åven i år blev sponsrad av Bjäre

Kyckling, en mycket uppskattad. tävling'

Någon oiles gubbå""iiä har det inte u'iivit i år pga. corona pandemin

När somm"rgr""nårna stänger startar vi upp Vintergolfen på fina vintergreener var1e

tisdag. lngen 
"nrnå|"n, 

det tir bara att komma om man känner för det'

Juniorkommitt6n har under året inte haft någon verksamhet'

rävlinsskommitt6n har senomfört etävlingar i*11 jLi.[Y:
Iä:lliffiHTiil'§:ålä,;'i';#"ä;:;#i'dä"öäiäi'nigl!l1l"1l1f:-*:yl',:?#:';.
L:Uffiff;Läåi ffilLffi;rlä;; ;åorä,nr"' och säster. Dertagarantaret brev 577
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llll årets tävlingar hade vi 5 sponsorer: lca Nära i Förslöv, Jakobssons Bjäremäklare, Per i

Viken, Bjäre Golf AB samt Bjäre Fisk och Skaldjur.
Som tack har dessa sponsorer erhållit greenfee-checkar.

Någon Bjäre-Mästare korades inte i år då Per i Vikens tävling fick avbrytas på grund av regn.

Viniternå lottades ut till de deltagare som hade påbörjat golfrundan innan avbrottet eller

betalt startavgiften i förväg.

Arets KM-vinnare blev föliande
Eva Olsson
Olle Sedelius
Håkan Sedelius
Anders Bergqvist
Olof Carlander
Ebbe Andersson

Damer
Herrar
H50
H60
H70
H80
Någon Juniorklass blev det inte i år.

Under rådande omständigheter (Corona-pandemin) spelades inget seriespel i år.

Någon HCp-revision hai inte genomförts då det Nya Världshandicapet trädde i kraft i

mars månad.

Sponsorkommitt6n
Golfåret 2020 blev väldigt speciellt. Covid-19 gjorde att alla tävlingar ställdes in fram till och

med juni, och först i stai'en av juli kunde vi komma igång med våra klubbtävlingar. Trots den

sena-starten, och tack vare de spelsugna deltagarna/medlemmarna, så lyckades vi

komprimera spelalmanackan och få in samtliga av årets planerade tävlingar!

lnför tävlingssäsongen 2O2O sä aöetades det med att finna nya samarbetspartners/

.pon.or"rill våra iiubbtävlingar. Aven inför kommande år så fortsätter sökandet efter bolag

som vill ta möjligheten i att unier en dag få möjligheten att marknadsföra sitt företag uppe på

vår fantastiska golfbana.

lnlör 2021så kommer med största sannotikhet flertalet av de sponsorer som under 2020 sä

generöst valde att marknadsföra sina företag under våra klubbtävlingar att bidraga med sina

i-nsatser. parallellt så letar vi även efter nya sponsorer som kan bidraga med intressanta och

dignande prisbord.

Bankommitt6n
Bjäre Golfklubbs bankommitt6 syftar till att påverka golfbanans utveckling på kort och lång

,ikt. Korritten har bestått av Louise Norton och Jan Granqvist (sammankallande). Vår bana

håller fantastiskt god kvalitet som klarat årets ovanligt höga tryck mycket tack vare fantastisk

och skicklig banpersonal. Vi har bland annat haft ett vår- och ett höstmöte med

representanter från Bjäre Golf AB som ansvarar för skötseln av hela anläggningen. Vi var

delaktiga i en banvandring i oktober där olika förslag och prioriteringar till förbättringar

diskuterades inför kommande säsong. Vår verksamhet baserar sig på input från, i första

hand, våra medlemmar. Förutom spontana samtal har en e-postlåda satts upp

(bankommitten@bjaregk.se) för att fånga kommentarer och förslag från alla våra

medlemma. l(! /, 
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Styrelsen
styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemoten.

Styrelsen har under 2O2O utgjorts av:
AÄders Bergqvist, ordfÖrande samt adjungerad ledamot i Bjäre Golf AB,

Roland Hansson, sekreterare, vice ordförande,
Ulf Gånvall, kassör,
Gullan Niklasson, hcp och ävlingskommitt6n,
Maria Wdegrcn, damkommitt6n, damlag seriespel,

Jan Jogestrand, seniortommittÖn, henlag seriespel,

Kennei Persson, henkommitt6n, sponsor*ommitt6n,

Jan Granqvist, suppleant, bankommittÖn.

Vid höstårsmötet i november valdes ny styrelse, som sedan konstituerats enligt

nedan;
Andets Bergqvist ordfÖrande, adjungerd ledamot i Bpre @l AB,

Roland Hansson, vice ordf. och sekreterare
Ulf Gånvall, kassör
Johan christoffersson, ansvarig spel- och handicapkommitt6n samt samordning herrlag

seriespel (delegerat till Jan Jogestrand)
Gullan Niklasson, ansvarig seniorkommitt6n
Maria \Mdegren, ansvariglamkommittön och samordning damlag seriespel

Kennet perison, ansvarig herrkommitt6n och sponsorkommittÖn

Jan Grarqvist, shTrrelseuppleant oclr bankommittÖn'
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