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Verksamhetsberättelse för Skyrups GK för verksamhetsåret 2020     

 

Styrelsen för Skyrups GK lämnar verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 omfattande 

tiden 2020-01-01 till 2020-12-31. 

 

Styrelsen bestod under verksamhetsåret av: 

 

Ordförande    Richard Heingard 

Vice ordförande   Fredrik Orremo 

Kassör    Mie Nyman 

Sekreterare    Roger Thorslund 

Ledamot    Anton Hellsing 

Ledamot   Charlotta Eroldsson 

Suppleant   Mathias Eroldsson 

 

Styrelsen genomförde 10-talet formella styrelsemöten under verksamhetsåret. Utöver 

styrelsemötena genomfördes mindre sittningar för att dryfta olika spörsmål. Adjungerade till 

styrelsemötena var kommittérepresentanter från klubbens aktiva kommittéer och 

verksamheter samt bolaget AB Hässleholms GKs och Skyrup Golf & Hotells representant, 

Daniel Edvardsson. Även Fredrik Widmark och pro Henrik De Sousa gavs möjlighet att delta 

vid behov. 

 

Bakgrund 

Styrelsens viktigaste uppgift är att golfverksamheten bedrivs enligt den godkända 

verksamhetsplanen och på ett sätt som är tilltalande för våra medlemmar och för de gäster 

som besöker anläggningen. Golfverksamhet genomförs i ett nära samarbete med AB 

Hässleholms GK enligt det samarbetsavtal som finns mellan AB Hässleholms GK och 

Skyrups GK. Förutom den verksamhet som bedrevs för olika kategorier av medlemmar såsom 

damer, herrar och juniorer så fortsatte styrelsen arbetet med den övergripande målsättningen 

att bygga vidare på ”Skyrupsandan” som kännetecknas av att alla ska bli sedda och inkluderas 

i klubben och anläggningens verksamheter. Många positiva omdömen tas emot av kansliet där 

gäster påpekar att det är en trevlig atmosfär på klubben. 

 

Året som gick var inte likt något annat år. En pandemi slog till och påverkade mångas hälsa 

världen över. Vi tvingades göra omställningar i vårt sätt att leva, jobba och umgås med vänner 

och bekanta. Trots pandemin och de smittskyddsåtgärder som vidtogs, så kunde stora delar av 

verksamheten i och kring Skyrups GK upprätthållas. Det slogs rekord såväl lokalt som 

nationellt vad gäller antalet spelade ronder under en säsong. För många kan det ha varit en 

räddning under ett år som detta. Dessvärre blev tävlingssäsongen negativt påverkad. Lokalt på 

klubben kunde vi dock genomföra ”Skyrupsveckan” i vanlig ordning. 
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Herrgolfen på måndagar 

Herrgolfens utveckling fortsatte under 2020, liksom dess popularitet. Herrgolfen spelades 

över 9 hål och med attraktivitetshöjande inslag under säsongen. Nedan visas ett utdrag ur 

statistiken: 

- 25 omgångar spelades under säsongen 

- 78 unika spelare deltog under säsongen 

- 28,8 var snittet för antal deltagare per omgång 

- 5 spelare deltog vid alla omgångar 

- 719 starter skedde under säsongen 

- 39 startande vid en omgång var säsongens rekord, vecka 20 

- 23 startande vid en omgång var säsongens lägsta deltagande, veckorna 16, 33 och 35 

- 29 var säsongens lägsta vinnarscore 

- 36 var säsongen högsta vinnarscore 

- 5 var maxantalet vinster som en enskild spelare kom upp i 

- 12 var maxantalet poängplatser som en enskild spelare kom upp i   

- 54 var säsongens högsta nettoresultat, tre spelare delade på den ”äran”. 

 

Seniorverksamheten 

I princip alla klubb- och förbundstävlingar ställdes in under året med anledning av pandemin. 

Men på tisdagarna spelades det seniorgolf över 18 hål för de medlemmar som är seniorer, med 

andra ord spelare över 21 år. Denna aktivitet var under säsongen öppen för både damer och 

herrar. 

 

Torsdagsscramble 

En ny veckogolf startades upp under säsongen. Spelformen var tvåmannascramble och alla 

omgångarna var öppna för alla att delta i. Det förhållandevis enkla upplägget uppskattades av 

många. Aktiviteten lockade 20-30 deltagare varje torsdag. 

 

Damernas aktiviteter 

Damernas aktivitetskalender startade i mars och det spelades golf vid många tillfällen under 

säsongen. Trots pandemins begränsande konsekvenser, med flera utmaningar och 

restriktioner, så blev säsongen lyckad och bra. ”Damdagen” som gick av stapeln i början av 

säsongen, under ledning av klubbens pro Henrik och med stöd från hans assisterande pro 

Emil, uppskattades av många. 

 

Onsdagsgolfen rullade på med gott deltagande. Under de totalt 21 speltillfällena som 

anordnades så lockades 45 damer till spel. Det gav ett snitt på 17 deltagare per gång. 

Efterföljande prisutdelning kombinerad med fika skapade en fin gemenskap bland klubbens 

damer och kunde genomföras trots det aktuella läget. Tävlingarna genomfördes med flertalet 

attraktivitetshöjande inslag under säsongen – ”nattens drottning” runt midsommar och ”en 18-

hålsrunda mitt i vackra juli” är ett par exempel på de olika teman som förekom under 

säsongen. 
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Den matchtävling som årligen spelas med kampen om det åtråvärda Ägget och som Skyrups 

GK och Skepparslövs GK har kört under många år genomfördes som vanligt. Dock fick 

damerna lämna ifrån sig ägget, men nästa år så... 

En utflykt genomfördes i augusti. Denna gång gick resan till Lilla Vik. Även om damerna, 

med anledning av pandemin, blev tvungna att skippa den gemensamma bussresan så var det 

ett stort gäng glada tjejer som fick möjligheten att uppleva en fantastiskt fin dag på en suverän 

men trixig bana. 

 

Slutligen genomfördes en avslutning som innefattade en fyrmannascramble, prisutdelning för 

dagens spel och för hela säsongens spel samt en god macka och trevlig gemenskap. 

 

Klubbens juniorverksamhet 

Cirka 40 juniorer deltog aktivt i Henrik De Sousas träningsupplägg. Juniorerna delades in i ett 

antal träningsgrupper för organiserad golfträning, dels inomhus med teknikträning tidigt under 

året, dels utomhus från april till september med veckovisa träningstider. 

 

Juniorernas serie- och tävlingsspel påverkades av den pågående pandemin, men visst spel 

kunde ske. Juniorerna deltog bland annat i en matchspelsliga där Skyrups GK vann 

gruppspelet men förlorade kvartsfinalspelet. De yngsta deltog i fyra omgångar av den så 

kallade scrambleligan, en lyckad och uppskattad aktivitet – perfekt för att samla erfarenhet av 

att tävla och av att göra det på andra banor än hemmabanan. Några juniorer provade på att 

spela individuella tävlingar under säsongen. Anna, som just nu är klubbens mest lysande unga 

stjärna, med spel på högsta nationella nivå och med meriter från att ha provat på spel på den 

internationella scenen, fick tyvärr se sin tävlingssäsong sönderhackad med anledning av den 

pågående pandemin. 

 

Ett dagläger med cirka 18 ungdomar genomfördes i början på sommarlovet, inkluderande tre 

dagar med träning och spel. Ett övernattningsläger om två dagar med cirka 20 ungdomar 

genomfördes senare under säsongen. 

 

Det är juniorkommittén som håller i juniorverksamheten på klubben. Förutom att sy ihop 

ungdomarnas aktiviteter under säsongen så arrangerade kommittén en tävling under 

Skyrupsveckan – ännu en gång med gott resultat och där många av klubbens juniorer och 

deras föräldrar deltog som arrangörer. 

 

Elitverksamheten 

Skyrups GK är en klubb som verkar för bredden och har därför ingen uttalad målsättning att 

bedriva elitverksamhet med målsättningar som SM-guld med mera. I den mån vår 

breddsatsning skapar någon eller några talanger kommer vi i bästa möjliga mån att uppmuntra 

och bistå dessa tjejer och killar för fortsatt utveckling och för att varje individ ska kunna nå 

sin fulla potential. 

 



 

 

Sida 4 av 4 

 

 

I princip alla klubb- och förbundstävlingar ställdes in under året med anledning av pandemin. 

Detta påverkade tävlingsverksamheten för såväl satsande juniorer som för herrlaget från 

Skyrups GK och naturligtvis även för de olika herr- och damserierna. 

 

Tävlingsverksamheten 

Tävlingskommittén tog, tillsammans med bolaget och styrelsen för Skyrups GK, fram 

tävlingsprogrammet för 2020. I vanlig ordning så planerades det för den populära 

Skyrupsveckan, kronan på verket i programmet. Trots, och kanske även tack vare, omfattande 

smittskyddsåtgärder på och kring golfanläggningen så kunde såväl Skyrupsveckan som 

Snapphaneslaget genomföras med gott deltagande. Den samlade bilden av klubbens samtliga 

tävlingar under året, inkluderat tävlingarna under Skyrupsveckan, såg ut enligt nedan: 

 

Tävling Antal deltagare 

Klubbmästerskap, singel 52 

Casinogolfen 172 

Juniorernas fyrmannascramble 148 

Golfhäftet Trophy 160 

Göinge Bil tvåmannascramble 148 

Stoby bästboll 168 

Grand Opening 92 

Snapphaneslaget 64 

 

Klubbmästare 2020 

Klubbmästerskapet resulterade i att Cecilia Nordh och Niklas Kristensson korades som 

klubbmästare. 

 

Medlemsvård 

Nyhetsbrev skickades ut till medlemmar regelbundet under året. Dessa innehöll information 

om aktuella händelser på klubben. En medlemsworkshop arrangerades under året. 

Workshopens syfte var bland annat att samla in tankar och idéer kring utvecklingsområden för 

styrelsen att prioritera bland och jobba vidare med tillsammans med bolaget (AB Hässleholms 

GK och Skyrup Golf & Hotell). 

 

Skyrup 2021-03-23 

 

Richard Heingard 

Ordförande Skyrups GK 


