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Styrelsen 

 
Fokus för arbetet inom styrelsen har varit att utveckla verksamheten för att ge förutsättningar 

för alla våra medlemmar att utveckla sin golf, känna gemenskap och ha roligt. Under året har 

många av klubbens medlemmar arbetet ideellt vilket är en förutsättning för att vi ska ha ett 

utbud av tävlingar, lärande, social golf och andra aktiviteter. Tack alla ni som gör så mycket 

för Ekerum GK. 

Vi har under året succesivt ökat flödet av information till medlemmarna genom snabbare 

uppdatering på hemsidan, FB sidan ”Medlem Ekerum” och FB sidan ”Ekerum Ladies Golf” 

en förutsättning för detta är ett mycket bra samarbete med Ekerum Resort och vi jobbar 

tillsammans för att ge medlemmarna i Ekerum GK den bästa golfupplevelsen. 

Verksamhetsplanen för 2021 innehöll följande områden där vi satt upp målsättningar för vad 

vi ville åstadkomma.  

Under 2021 har styrelsen haft 10 protokollförda möten. 

 

 

1. Tävlingskommitté 

2. Medlemsaktiviteter 

3. Regel och handicapkommitté 

4. Damkommitté 

5. Juniorkommitté 

6. Golfvärdar/Starters, Hålvärdar 

7. Träningsverksamhet 

8. Hemsida, FB och medlemsbrev 

 

 

Klubben har ett kapital på 26.241 kr som finns på ett driftkonto  

 

 

1. Tävlingskommittén. / Leffe 

Tävlingssäsongen 2021 blev lite kortare än planerat på grund av den pågående pandemin. De 

riktlinjer och rekommendationer som kom från Svenska Golfförbundet var att inga tävlingar 

fick genomföras. 

Från den 1 juni så kunde vi starta tävlingsverksamheten igen i full skala. 

Klubben genomförde 66 tävlingar. Några exempel var partävlingen Barncancerfonden som 

inbringade 12 000: - Ekerumsmästerskapet med 75 deltagare där vi korade en 

herrklubbmästare, Gustav Nyblom och en damklubbmästare, Alice Andersson. 

Medlemsdagen och Partävlingshelgen var också tävlingar som lockade ett stort antal 

deltagare. 

På de 66 genomförda tävlingarna så var det totalt 1818 deltagare varav 168 gäster. Av 

klubbens medlemmar så har ca 24% anmält sig till minst en av tävlingskommitténs 

arrangerade tävlingar. 

 



Tävlingskommittén tackar alla funktionärer och spelare till att vi trots gällande riktlinjer och 

rekommendationer har kunnat genomföra tävlingar på ett säkert sätt. 

 

Tävlingskommittén har under säsongen bestått av: 

Leif Mellqvist, Lillemor Fûrst, Ivar Lång, Lars ”Lajen” Johansson och Emil Widing 

Andersson. 

//Leif Mellqvist 

 

 

2. Medlemsaktiviteter / Styrelsen 

 

Hcp grupp 30-54 

Under spelsäsongen 2021 har inplanerats/erbjudits 15 speltillfällen. Nytt för säsongen 2021 är 

att tre spel lagts in med sen start vid 16-tiden. 

Fyra spel har ställts in till följd av att för få har anmält sig, blott 1-2 anmälda. I något fall har 

också mycket varmt väder bidragit härtill. Pandemiskäl medförde att säsongsstarten 

senarelades till sent i maj månad. 

Sammantaget har 18 medlemmar deltagit i gruppens speltillfällen. Av dessa har 10 deltagit 

vid ett eller två tillfällen 

// Björn Ljunggren 

 

Säsongsuppstart och introduktion för nya medlemmar 22/5 

Medlemmar nya på Ekerum såväl som tidigare medlemmar och styrelsen i Ekerum GK tog 

möjligheten att träffas, utbyta information och önskemål inför säsongen, fikade och avslutade 

med en golfrunda. 

 

 

 

Medlemsdag 6/8 

Golfspel, lunch och en informativ eftermiddag med Magnus från Resorten som delgav av 

planer framåt och svarade på medlemmars frågor. 

 

Av kända orsaker kunde vi tyvärr inte genomföra alla planerade aktiviteter. 

 

// Styrelsen 

 

3. Regel handicapkommittén / Bo Faxén 

 

Klubbens lokala regler har setts över och i viss mån modifierats. 

Banmarkeringarna har setts över och modifieringar har gjorts i samråd med banägaren. 

Kommitténs medlemmar har utfört löpande underhåll av banmarkeringarna (byta 

skadade/saknade markeringar, åtgärda övervuxna markeringar etc). 

Regelfrågorna vid ”kiosken” har kompletterats med nya frågor 

Tips och information om regler har publicerats på klubbens Facebook-sida. 

Enskilda medlemmar har fått hjälp med korrigering av felaktigt registrerade ronder och med 

förklaringar av det nya handicap-systemet. 

Planerade regelutbildningar har inte genomförts på grund av rådande pandemi. 

 

// Bo Faxén 

 



 

4. Damkommittén / Lotta 

 

Verksamhetsberättelse damkommittén 2021 

 

Under säsongen genomfördes 6 tävlingar. På grund av pandemin fick 5 tävlingar ställas in. 

Tävlingarna lockade 141 startande. Mest deltagare anmälda till par- och lagspel. 

Sällskapsgolf genomfördes vid fyra tillfällen med 45 deltagare. 

Hemlig resa i augusti gick till Emmaboda GK med 11 deltagare.  

Golflyckan, golf utan tävlingsmoment har genomförts vid två tillfällen med 23 deltagare. 

Ladies Golf Camp genomfördes på Ekerum vid två tillfällen. Evenemanget var mycket 

uppskattat och vid varje tillfälle deltog 20 kvinnor på denna tvådagars aktivitet med både 

träning och golfspel. 

Ekerum GK har haft tre lag i Smålandsserien, D50, D60 och D70. Klubbens damer har även 

haft ett lag för matchspel där sex klubbar ingår. 

Damkommittén har haft fyra möten under säsongen. 

 

// Lotta Strandberg 

 

 

 

5. Juniorkommittén / Emil 

  

Glädjande för alla juniorer genomförde vi två junior, två knatte och två miniknatteläger under 

sommaren. Under året har klubben anordnat junior träning under vår och hösttermin. Ekerum 

GK var medarrangör i Öland Junior Trophy där ungdomarna fick bo och spela tävling på 

Ekerum och ytterligare två banor på Öland. Tillsammans med Smålands Golfförbund 

arrangerade Ekerum GK ett minicamp läger där 90 juniorer från större delen av Småland 

tränade och bodde över under en helg i september. Ekerum har även varit med i Borgholms 

kommuns Idrottsskola där barn får testa på olika idrotter. 

 

// Emil Widing Andersson 

 

 

6. Golfvärdar, Starters / Christer 

 

 

Under 2021 så har antalet Golf utövare varit på fortsatt mycket höga nivåer. 

Under innevarande säsong så har Golfvärdarna fortsatt med det digitala systemet för bättre 

kontroll i realtid. 

Införandet av Starters har trots bristande introduktion beroende på pandemin visat sig vara en 

hörnsten för att bibehålla speltempot på banan! 

Totalt har vi under året genomfört ca 360 arbetspass med Golfvärdar och Starters primärt för 

att ansvara för speltempot.  

Med den höga beläggningen under säsongen har det sammanfattningsvis fungerat 

tillfredställande även om behovet av fler Golfvärdar och Starters fortsatt är starkt efterfrågat 

även för säsongen 2022 

 

// Christer Andersson 

 



 

Hålvärdar / Ivar 

 

Vi har under året haft tillräckligt antal hålvärdar för att tillgodose behovet av minst en hålvärd 

på varje hål. 

Vi har under våren haft en städdag, där vi sett över och snyggat till banorna inför säsongsstart 

och den tour-tävling, som genomfördes i början av maj. Efter denna insats var, naturligtvis 

tillsammans med Resortens insatser, banorna i mycket bra skick.  

Därutöver har inga gemensamma, utan endast enskilda insatser, gjorts på varje hål. Detta har 

bedömts vara tillräckligt för att hålla banorna i bra skick, under de torra väderförhållanden 

som rått under säsongen.  

 

// Ivar Lång 

 

7. Träningsverksamhet / Emil 

Syftet med medlemsträning är att varje medlem kan få möjlighet att nå sina mål efter sina 

egna förutsättningar. 

Medlemsträningar har därför olika teman och erbjuds i varierande omfattning. 

Träningsprogrammet har varit tillgängligt på klubbens hemsida. Serielagen har haft 

kontinuerlig träning under våren och sommaren.  

25 nybörjare har genomgått Grönt Kortutbildning. Det har även anordnats kurser som har 

sträcks sig över flera dagar för både gäster och medlemmar. Klubben har också besökts av 

gästtränare. 

 

 

// Emil Widing Andersson 

 

 

8. Medlemskommunikation /Styrelsen 

 

Hemsidan har tillsammans med FB sidorna ”Medlem Ekerum GK” ”Ekerum Ladies Golf” 

och det nyhetsbrev som klubben skickar ut med aktuell information från klubben fortsatt att 

utvecklats till att utgöra de viktigaste kommunikationskanalerna till klubbens medlemmar.  

Medlemsdagen samt Säsongsuppstarten ger möjlighet till dialog mellan medlemmar, styrelsen 

och representanter från Ekerum Resort 

Under hösten bjuder vi in alla medlemmar att komma med förbättringsförslag till en ännu 

bättre medlems och golfupplevelse på Ekerum. 

Många medlemmar har tagit möjligheten att komma med mycket bra idéer. Alla får ett 

personligt svar och idéer publiceras på FB sidan ”medlem Ekerum GK” samt på Hemsidan. 

 

// Styrelsen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsen tackar klubbens medlemmar för visat förtroende under 2021 och ställer härmed sina 

platser till förfogande. 

 

 

----------------------------------------------                      ---------------------------------------- 

Christina Stark / Ordförande                                      Christer Andersson / 

                      Vice ordförande 

 

----------------------------------------------                      ------------------------------------------- 

Lotta Strandberg / Sekreterare                                   Leif Mellqvist / Ledamot 

 

 

-----------------------------------------------               --------------------------------------                 
Lena Mårtensson                                                       Rikard Streijffert / Suppleant                                 
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