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Verksamhetsberättelse för 2020 

 

Ifjol skrev vi så här: ”Det helt dominerande intrycket, utan varje reservation, är att våra 

medlemmar har tillgång till en fantastisk golfanläggning. Varje besök någon annanstans, 

hemma i Sverige eller utomlands, bekräftar detta.”  

Detta gäller alltfort. I ännu högre grad. 

 

Vidare skrev vi: ”Grundläggande för klubbens verksamhet är att alla våra medlemmar får 

möjlighet att spela golf under de betingelser och förutsättningar som passar just henne/honom 

bäst; att få en starttid som passar, att få spela ronden under ordnade former under rimlig tid, 

att ha trevliga golfkompisar, att kunna fika och äta under mysiga omständigheter och att – om 

man så önskar – välja att tävla ur ett varierat tävlingsprogram.” 

 

I detta avseende har 2020 varit ett annorlunda år. Covid 19 har satt sin prägel på ”golflivet” på 

klubben. Rekommendationer från olika myndigheter och sunt förnuft har fått styra både 

motionsgolf och tävlingsverksamhet och, inte minst, formerna för den social samvaron. 

Dessutom – och detta är en rikstrend – har pandemin inspirerat till en dramatisk ökning i 

antalet spelade ronder.  

 

Samtidigt har vår anläggning – med Åhus Östras höga ranking och öppnandet av de trevliga 

lodgerna – blivit ännu mer attraktiv för gäster. I kombination med medlemmarnas höga 

spelintensitet har detta inneburit att vi i år har haft tillgänglighetsproblem. Det har varit svårt 

för våra medlemmar att med kort varsel få starttider. Vår bedömning är att detta är en 

utveckling som är naturlig, men som klubbens styrelse och Bolagets ledning fortsättningsvis 

måste ägna stor uppmärksamhet så att både medlemmarnas behov och ägarnas behov av 

gästintäkter kan tillgodoses på bästa sätt. 
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Den övre gräns som har satts för antalet medlemmar (seniorer) i klubben har nåtts under året, 

varför vi i ingången till 2021 har kö för medlemskap. 

 

Våra klubbtävlingar har rönt glädjande stort intresse under året. Som exempel kan nämnas att 

Åhusveckan noterade 826 starter jämfört med fjolårets 660. Vi är emellertid fortfarande inte 

nöjda med antalet starter i Klubbmästerskapet (KM). På grund av olika ”krockar” i 

almanackan tvingades vi ställa in ”stora KM” och till de olika kategori-KM lyckades vi bara 

locka 68 startande, varav endast tre kvinnor. Oaktat detta är vi glada att redovisa segrarna i de 

olika klasserna: 

H22 Jacob Tveit, H40 Jens Ågren, H50 Niklas Wramås, H60 Anders Jonson, H70 Lars 

Harald och H80 Björn Stevenberg. 

För första gången har vi i år arrangerat juniorKM, med 22 startande. Segrare: Pojkar stora KM 

Carl Annerfelt, flickor Stora KM Ella Ericson, pojkar Lilla KM Anton Britse och flickor Lilla 

KM Olivia Orelind. 

 

Vår ungdoms-, junior- och elitverksamhet har fortsatt högsta prioritet. Huvuddelen av 

klubbens ekonomiska resurser avsätts för att ge ungdomarna effektiv träning och goda 

möjligheter till tävlingsspel. De ska bli välutbildade och duktiga golfare och därmed en säker 

bas för klubbens framtid. Våra tre tränare erbjuder träning av högsta klass – i år dessutom 

”coronaanpassad” - och vi kan notera både många idrottsliga framgångar och personliga 

framsteg bland våra ungdomar och elitspelare. 

 

Tävlingssäsongen kom igång sent på grund av pandemin och LagSM och flera andra, viktiga 

tävlingar ställdes in. Därför krävdes kreativa åtgärder i form av interna tävlingar, informella 

klubbmatcher med Ljunghusen, Barsebäck och Flommen (ett samarbete som gav mersmak) 

och ”KGK Supercamp”, där våra äldre och yngre juniortalanger körde heldagsträningar med 

speciella teman tillsammans med våra tränare och tourspelare. Utfallet av detta var mycket 

positivt. 
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När tävlingsverksamheten väl kom igång var KGK väl representerat i resultatlistorna; Oscar 

Lengdén har spelat stabilt på Europatouren, bl a femma på Irish Open, och vi har pallplatser 

på MoreGolf Mastercard Tour (f d Svenska Golftouren) genom Charlie Lindh, Åke Nilsson 

och Oscar Lengdén. I årets riksfinal i Teen Cup deltog Moa Oddmark, Felicia Martinsson och 

Olle Bergqvist och Hanna Jelander och Ella Ericsson spelade i Triangelmatchen mellan 

Skåne, Stockholm och Göteborg. Vårt juniorlag vann Elitserien i Skåne.  

Framtiden ter sig ljus, som ni förstår… 

 

Styrelsen har haft elva protokollförda möten under året. 

 

Klubbens verksamhet sker i nära samarbete med Ägarbolaget. Detta blir allt viktigare efter 

hand som anläggningen blir större och mer uppmärksammad. Rollspelet oss emellan är inte 

alltid lätt att identifiera för medlemmarna, men var och en förstår att Ägarbolagets satsningar 

och prioriteringar är helt avgörande för den golfupplevelse våra medlemmar får. Det är därför 

viktigt för oss att säga att samarbetet mellan klubben och Ägarbolaget har fungerat väl under 

året och vår förhoppning är att detta ska fortsätta även när utmaningarna blir större. 

 

Mats Welff.  Peter Sandgren   Annelie Wiedeheim.  Christin Möller.  Tobias Arildsson   

Bengt Skough   Olle Fribert.  Magnus Jönsson   
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