
Bjäre Golfklubb 2021-12-31 
 
Verksamhetsberättelse för 2021 
 
Även 2021 präglades mycket av COVID-pandemin, så även Golf-Sverige. Glädjande nog har vi kunnat 
spela golf hela säsongen, även om tävlingsprogrammet endast kunde starta den 1 juni. 
 
Under året har det spelats mycket på vår fina bana, även om antalet rundor gick ner något jämfört 
med 2020. Banan har varit i mycket bra skick hela säsongen, och vi riktar 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 om den trevliga, positiva stämning som vi har på Bjäre GK. I de undersökningar som görs för 
medlemmar och gäster placerar vi oss väldigt bra, både i Skåne och i landet totalt. Så här ser det ut i 
år jämfört med förra året, vi är Topp 3 i tre av fyra mätningar! 
 
 

2021 Skåne Sverige 

Medlemmar 3 14 

Gäster 1 3 

     

2020 Skåne Sverige 

Medlemmar 1 2 

Gäster 2 3 

 
 
Klubbens verksamhet blev under året begränsad på grund av restriktioner för Corona. Tidsmässigt 
kunde vi inte börja tävla förrän den 1 juni, och vi kunde inte genomföra samlingar i samma 
omfattning som tidigare. Bland annat fick årsmötet skjutas till augusti. De tävlingar som vi 
genomförde var populära med högt deltagande i samtliga. Vi ser också att tävlingar av det lite lättare 
slaget, greensome och bästboll till exempel, är uppskattade, något som vi tar med i planeringen av 
tävlingsprogrammet för 2022 
 
Under året hade vi nu enligt ny ordning endast ett årsmöte. Detta skulle ha genomförts under första 
kvartalet, men fick på grund av Coronarestriktioner flyttas till augusti. 
 
Om vi nu tittar framåt så önskar vi givetvis att vi ska kunna spela golf och driva klubbverksamheten 
vidare utan begränsningar under 2022.  
 
Slutligen vill vi i styrelsen bjuda in alla medlemmar till en positiv dialog om hur vi kan utveckla både 
anläggningen i stort och även klubbens verksamhet. Ni kan också anmäla intresse för deltagande i 
någon av våra kommittéer eller andra uppdrag. Ni finner kontaktdetaljer till oss alla på hemsidan 
under rubriken Medlem.  
Nedan följer sammanfattningar från respektive kommittés verksamhet under året. 
 
Damkommittén 
Damkommittén arrangerade sällskapsgolf, i princip, varje vecka från början av maj och till början av 
juni, då vi under perioden var förhindrade att tävla på grund av Corona-pandemins framfart. Från och 
med juni kunde vi äntligen börja tävla. 
Under säsongen anordnades sällskapsspel, ordinarie tävlingar och extra tävlingar efter 



säsongsavslutningen. Trots god uppslutning av damkommittén nådde vi inte upp till förra årets 
deltagarantal. 
Sällskapsgolfen innan, och extra tävlingarna efter, ordinarie tävlingsprogram har uppskattats och varit 
ett trevligt tillskott till vårt spelordinarie program. 
”Ut i det Blå”; damernas 2-dagars hemliga utflykt ställdes in även i år och vi spelade istället vanliga 
damtävlingar på klubben, i år i ösregn och åska. 
Våra damer spelade också Bjärerundan, vi deltog i damernas seriespel och i Foursome kom vårt lag på 
en hedrande första plats. 
 
Herrkommittén 
Huvudverksamheten har även detta år varit att driva Bjäre Masters, för att genom tävlingen skapa en 
klubbgemenskap för medlemmar herrar 16 - 64 år. I Bjäre Mastersgruppen har vi även en ambition 
om att kunna skapa andra aktiviteter för medlemmarna som inte nödvändigtvis behöver kopplas till 
golfen.  
Under 2021 var vi 42 medlemmar mellan 16 och 64 år som under onsdagseftermiddagarna deltog i 
Bjäre Masters, med mellan 14–26 spelare/omgång. Spelformen är slaggolf, där varje avslutad 
runda/tävling registreras & adderas. De 10 bästa rundorna ligger till grund för att vid vårt sista 
speltillfälle kunna kora en värdig totalsegrare och en Bjäre Masters segrare. Vinnare i Bjäre Masters 
2021 blev för tredje (!) gången Janne Granqvist, med en total på 80 poäng!  
 
Efter sista spelomgången avslutades traditionsenligt säsongen med en gemensam middag på 
klubben, där vi även delade ut samtliga golfpriser.  
En nyhet inför säsongen 2021 var att vi tagit beslutet om att sänka ingångsåldern från 18 till 16 år för 
att få deltaga i Bjäre Masters. Tanken är att vi på detta sätt skall bibehålla golfintresset hos de yngre 
medlemmarna, samtidigt som det genererar en klubbkänsla, gemenskap och en tävlingserfarenhet på 
ett naturligt och lättsamt sätt över generationerna. 
 
Hösten 2019, utmanade klubblagen H60, H70, H75 & H80 oss i Bjäre Masters i en Ryder Cup som 
spelades uppe på Bjäre GK i början av november.  Bjäre Masters gick den gången som segrare över 
oldboysen.  2020 spelades en ny Ryder Cup uppe på Bjäre, där matchen slutade lika (12–12) vilket 
innebar att bucklan stannade kvar i Bjäre Masters ägo. 
I årets Ryder Cup utmanades vi rejält av oldboysen, och bataljen slutade med att vi något ovant till 
slut fick överlämna bucklan till seniorerna. Totalresultatet är nu 2 - 1 i Bjäre Masters favör. 
 
Seniorkommittén 
På grund av Coronapandemin kunde vi inte starta förrän den 1/6, därefter har vi spelat varje tisdag 
fram till och med den 9 november, 24 tävlingar med sammanlagt 547 startande. 
Alla tävlingar har varit öppna för alla medlemmar och gäster. Augustislaget spelades i 3 omgångar 
som eclectic, Höstcupen spelades i 9 omgångar varav de 6 bästa resultaten räknades 
Kycklingslaget som även i år sponsrades av Bjäre Fågel hade stort deltagande och är en mycket 
uppskattad tävling. 
 
Mårtens Memorial är också en uppskattad tävling där de 9 bästa får göra upp om vinsten på 
korthålsbanan och putting-greenen. Vandringspriset är en glastavla som är gjord och skänkt av vår 
avlidne medlem Ove Mårtensson. 
 
När sommargreenerna stängdes den 15 november fortsätter vi spela Vintergolf på vintergreener varje 
tisdag med samling 9.30, ingen föranmälanbehövs. Här är alla välkomna. 
 
Juniorkommittén har under året inte haft någon verksamhet. 
 
 



Tävlingskommittén  
Tävlingskommittén har under 2021 genomfört nio tävlingar inklusive KM och Funktionärsgolfen. Årets 
mest uppskattade tävlingar var Skaldjursslaget (tvåmanna scramble) med 36 deltagande lag samt 
Gåsagolfen (bästboll) med 44 deltagande lag. Deltagarantalet blev totalt 563 spelare för årets alla 
tävlingar.  
Till årets tävlingar hade vi 6 stycken sponsorer: HK Outlet, ICA Nära Förslöv, Jakobssons 
Bjäremäklaren, Per i Viken, Bjäre Golf AB samt Bjäre Fisk & Skaldjur.  
Årets Bjäre-mästare blev Philip Edvardsson efter 3-dagars tävlingar i: Mäklarslaget (greensome), 
Shopens Bästboll och Per i Viken (singel). 
 
Årets KM-vinnare blev följande:  
Damer:   Eva Olsson (3 deltagare) 
Herrar:   Steven Jeppesen (13 deltagare) 
H50:   Kari Wergens (8 deltagare) 
H60:   Donald Högberg (9 deltagare) 
H70:   Olof Carlander (11 deltagare) 
H80:   Claes Werngren (4 deltagare) 
Junior:   Ej genomförd 
Jämfört med föregående år minskar vi i antal medlemmar som ställer upp i KM. Inför kommande år är 
detta något jag önskar att vi arbetar för att skapa en uppåtgående trend igen.   
Under rådande omständigheter med Covid-19 pandemin så spelades inget seriespel för herrar i år.  
 
Sponsorkommittén 
Golfåret 2021 blev likt förra året mycket speciellt. Covid-19 gjorde att alla tävlingar ställdes in fram till 
juni då vi kunde 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! 
 
Inför tävlingssäsongen 2021 så arbetades det med att finna nya samarbetspartners/sponsorer till våra 
klubbtävlingar.  Även inför kommande år så fortsätter sökandet efter bolag som vill ta möjligheten i 
att under en dag få möjligheten att marknadsföra sitt bolag uppe på vår helt fantastiska golfbana. 
 
Inför 2022 så kommer med största sannolikhet flertalet av de sponsorer som under 2021 så generöst 
valde att marknadsföra sina företag under våra klubbtävlingar, att bidraga med sina insatser. Parallellt 
så tittar vi även efter nya sponsorer som kan bidraga med intressanta och lockande prisbord. 
 
Bankommittén  
Bjäre Golfklubbs bankommitté syftar till att påverka golfbanans utveckling på kort och lång sikt. 
Kommittén har under året haft dialog med banansvariga och bolaget. Vår bana håller fantastiskt god 
kvalitet som klarat årets höga tryck mycket tack vare fantastisk och skicklig banpersonal.  
Vi ser ju också att det sker ständiga förbättringar, ny tee på sjuan och påbörjat arbete med att jämna 
ut flera tees nu i slutet av säsongen är några exempel. Och detta arbete kommer fortsätta, också med 
nytt bag-förråd och ny studio, som kommer ge ännu bättre träningsmöjligheter framöver.  
Under året har också Jan Granqvist på grund av andra åtaganden avgått som ansvarig för 
Bankommittén, och ersatts av Johan Holmberg. 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 medlemmar. 
 
Styrelsen  
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten.  
 
Styrelsen har under 2021 utgjorts av: 

mailto:bankommitten@bjaregk.se


Anders Bergqvist, ordförande, adjungerad ledamot i Bjäre Golf AB, 
Roland Hansson, vice ordf. och sekreterare 
Ulf Gånvall, kassör 
Johan Christoffersson, ansvarig spel- och handicapkommittén samt samordning herrlag seriespel 
(delegerat till Jan Jogestrand) 
Gullan Niklasson, ansvarig seniorkommittén 
Maria Widegren, ansvarig damkommittén och samordning damlag seriespel 
Kennet Persson, ansvarig herrkommittén och sponsorkommittén 
Jan Granqvist, styrelsesuppleant och bankommittén. Ersattes i samband med årsmötet i augusti av Johan 
Holmberg 
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