
 
 

Verksamhetsberättelse Tjörns Golfklubb och Tjörns Golf AB 2020 

Pandemiåret 2020 blev ett annorlunda år för Tjörns Golfklubb. Från att inledningsvis ha dragit rejält i 

handbromsen, till att redan efter någon/några månader, vara på en resa i full fart genom hela säsongen. 2020 

har präglats av ett enormt intresse för golfspel vilket resulterat i hårt tryck på anläggningen som helhet. Det har 

spelats ca tiotusen ronder fler än föregående år och det har varit oerhört stort inflöde av nya golfare vilket är 

synnerligen angenämt för golfklubben. Vår PRO har tillsammans med assistent(er) utbildat fler än tre gånger så 

många nybörjare som normala år, många av dessa mycket yngre än normalt. Våra utökade träningsområden 

t.ex. korthålsbana och fler rangeplatser har verkligen fått bekänna färg. 

Tjörns Golfklubb alltså har haft många fler nöjda spelande medlemmar och långt fler gäster än tidigare år. Våra 

tidigare investeringar tillsammans med de under innevarande år i hela vår golfanläggning, tillsammans med en 

gedigen insats från både personal och medlemmar, gjorde att vi trots anstormningen klarade att leverera golf 

med en hög kvalité och mycket bra service. Kommittéernas aktiviteter under året finns redovisad på hemsidan. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning över årets nyckelhändelser och resultat.  

Bana och Anläggning 

Banan öppnade med sommargreener den 27:e mars. Det blev en bra övervintring på spelytorna vilket gjorde 

starten bra. Vårens väder var för golfbanan bra, d.v.s. inga extrema väderbetingelser. Under hösten och vintern 

kom oerhört mycket nederbörd och det blev omvända förhållanden med svårigheter att ta sig fram med 

maskiner för underhåll av banan.    

För att sammanfatta säsongen så har det varit ett väldigt intensivt år men spelytorna har klarat sig bra. Vi har 

fått lägga extra krut på skötsel av tees och green, extra luftning, gödning och dressning vilket har varit 

nödvändigt. Under året har man jobbat framför allt med många tees. 3, 5, 7, 8, 13, 15 och 17. Ytterligare några 

tees påbörjades alldeles i slutet av året. Lite löpande dräneringsarbeten har skett. Klubben har ett ovärderligt 

samarbete med blomstergruppen, fastighetskommittén samt röjargänget.  

Värdet av de många ideella arbetsinsatserna från de olika arbetsgrupperna är en fantastisk tillgång för klubben. 

Robotklipparen som sattes i drift förra säsongen var en fantastisk investering. Den har sparat oerhört många 

mantimmar och att det alltid går att plocka bollar samt att det ser snyggt ut.  

En banvandring genomfördes i början av hösten. Det resulterade i förändrade klippområden för att underlätta 

spelet samt en del förändringar runt greenområden samt bunkrar. Motorsågs utbildning är genomförd, och tre 

banarbetare samt tre medlemmar i "Röjar-gänget" har numera "Motorsågs körkort".  

Årets arbetsdagar har till största del använts för att återställa rangen. Spåren från de nedgrävda 

dräneringsslangarna har dressats och samma arbete kommer att behövas göras de närmaste åren för att få till 

en jämn yta. Det blir succesivt bättre för varje år. 

 Korthålsbanan har växt till sig och har använts väldigt mycket hela året. Ett problem som krävt mycket energi 

under året har varit inramning med flaggstänger och däremellan uppspända nät för att skydda parkering och 

inte minst hästhagar. Vår första omgång flaggstänger höll inte måttet och ett flertal knäcktes vid hård vind. Vi 

beslutade att införskaffa extra förstärkta svensktillverkade stänger och allt såg bra ut fram till annandag jul då 

ett flertal knäcktes i en kraftig storm från syd då ingen personal fanns på plats. Man satte genast i gång att 

jobba på en lösning av problematiken inför säsongen 2021. Under hösten gjordes ett omfattande arbete med  



 
 

att rama in samtliga tees med plattor och att anordna tees med konstgräs. Steninramningen underlättar skötsel 

och konstgräs på utslagsplatserna är en förutsättning för att inte slita sönder gräset där så många slår ut. 

Arbetet med renoveringen av ”Röda stugan” som köptes 2019 avslutades under vårvintern. Den gamla stugan 

utan vattentoalett har förvandlats till nyrenoverad pärla med öppen planlösning, nytt kök (inköptes begagnat i 

mycket gott skick), ny vattentoalett och nytt duschutrymme kopplat till en nedgrävd avloppstank. Nya el- och 

rörinstallationer och nya fönster samt nymålat både in- och utvändigt. En fantastisk ideell insats från ett gäng 

medlemmar i fastighetskommittén som genom sin arbetsinsats höjt värdet på kåken med avsevärda belopp! 

Stugan har sedan tidig vår varit uthyrd till krögaren.  

Under senhösten 2019 fick klubben positivt besked på den ansökan om bidrag för solceller som skickats in året 

innan. Under januari månad var anbudsförfarandet avklarat och beställningen lagd. Det var tur för sen kom 

pandemin som försvårade leveranser från Kina. Installation färdigställdes i april och anläggningen har fram till 

årsskiftet producerat ca 50 000 kWh!  

En bidragsansökan skickades under 2019 in för att sätta upp sex laddpunkter för elbilar. I samband med 

solcellsinvesteringen så beslutades att nyttja Naturvårdsverket bidrag som finansierat halva totalkostnaden. I 

juni var laddningsmöjlighet tillgänglig och vi ”bjöd” på laddning under första halvan av sommaren. Anledningen 

var att det hade uppstått Coronarelaterade problem för EasyPark, företaget som står för betallösningen via en 

app. Eways, företaget som är vår affärspartner för laddstolpar, har kompenserat oss för intäktsbortfallet. 

Fastighetskommittén har under hösten tagit sig an att förändra utrymmet där det gamla reningsverket 

inhystes. Det är nu ett väl fungerande varmförråd för sådant som skall vinterförvars. Klubben har tecknat avtal 

om köp av sliputrustning för klippaggregaten med leverans 2021. Ett ganska stort sliprum har byggts inne i 

verkstadslokalen för att vara redo att inhysa den nya utrustningen.  

Vår PRO har fått tillstånd att över en period få nyttja ett markområde för att skapa ytterligare en attraktion i 

anslutning till golfklubben. ”Tjörns Bike Park” är en s.k. Mountinbike bana med ett flertal stora hopp och 

balansområden. Cykelbanan kommer säkerligen att bli ytterligare en attraktion på Tjörn som lockar besökare. 

Invigning sommaren 2021. 

Under senhösten uppvaktades golfklubben av en granne som ville etablera Padeltennisbanor öster om studion 

på dennes mark. Man ville få till stånd ett samarbetsavtal där man fick nyttja klubbens faciliteter i form av 

parkering, toaletter, duschar och omklädningsrum. Ett första utkast till samarbetsavtal kommenterades på AU-

möte i december månad. Där fanns en rad punkter att omarbeta innan det kunde tas till styrelsen för fortsatt 

diskussion. Inga förändringar i avtalsförslag inkom fram till årsskiftet. 

 

Personal 

Personalstyrkan inom administration och kansli har under året fungerat mycket bra då vi haft erfaren personal 

med goda kunskaper. På administrationen Eleonore och Helén och på banan Niclas, Hannes och Pontus. Daniel, 

en nykomling som även är en duktig mekaniker, har jobbat heltid hela säsongen och är redo att återinträda så 

fort behoven finns inför kommande säsong. Vi har även haft ytterligare några säsongsarbetare i reception och 

shop samt ett flertal sommarjobbare på banan. Servicen i receptionen har fungerat mycket bra och även detta 

år har det personliga bemötandet på klubben uppskattats av medlemmar och gäster. Ett gott betyg detta 

pandemins år med en ökad belastning på alla fronter. I oktober månad samlades hela den fasta personalen  



 
 

samt nästan hela styrelsen för att under 1½ dag arbeta fram värdegrund och inriktning för klubbens fortsatta 

utveckling. Det blev en bra arbetsinsats under trevliga former och fortsättning följer. Värdet att lyssna på 

klubbens medarbetare och dra nytta av deras kunskaper kan inte underskatts. 

Restaurang 

Restaurangverksamheten led ont denna sommar. Det var problem med att få hit den personal från Filippinerna 

som tidigare jobbat i restaurangen. Med fallande kundunderlag och i väntan på personal var det dåliga 

förutsättningar för att driva restaurangen. Situationen med få gäster och utebliven personal ledde till diverse 

nödlösningar för krögaren. Bland annat rabatterade klubben hyran under april, maj, juni för att lindra skadan 

och för att se till så att servicen kunde upprätthållas. Man räddade i alla fall sommaren och ett vettigt utbud 

erbjöds under hela säsongen. Kontraktet med krögaren som gjort tre säsonger på Tjörn sades upp i senare 

delen av augusti med avtalsslut mars 2021. Omgående sattes arbetet i gång med att hitta en kandidat som kan 

utveckla restaurangverksamheten. I mitten av december efter intervjuer med flera intressanta kandidater var 

urvalet gjort och ny krögare kontrakterades. Han heter Knut Lake, har ett mycket bra CV och bor på grannön i 

norr. Ny krögare innebär alltid nyinvesteringar och en uppdatering av kökets utrustningsnivå vilket är lika med 

kostnader. Då ekonomin innevarande år varit fantastiskt bra så bestämdes att en länge efterlängtad 

ommålning av hela klubbhuset skulle göras. Nya bordsskivor, stolar och diverse övrigt möblemang införskaffas 

till 2021. 

Golfshopen 

Vi har ett fortsatt samarbete med Innesvingen vilket har fungerat väl. Omsättningen är fortsatt hög, framförallt 

på försäljning av nya klubbset. Att vår PRO har stor träningsverksamhet igång genererar en högre efterfrågan 

på utrustning. P.g.a. av pandemin har det tyvärr varit en hel del leveransförseningar. 

Pro och utbildning 

Robert Johansen har nu gjort sin femte säsong som Pro på Tjörns GK. Tillsammans med Anton Frondelius har 

de haft fullt upp med träning för både nya och gamla spelare. De regelbundna träningarna för olika kategorier 

spelare som schemalagts under året har under året fått ställas in för samtliga 70+. Däremot blev 

tillströmningen av nya golfare enorm och stora ansträngningar har fått till för att lösa all nybörjarutbildning. 

Antalet nybörjarkurser har mer än trefaldigats. Andelen juniorer av de tillströmmande golfarna har varit stor 

och ställt stora krav på våra tränare. Som vanligt har det trots att både Anton och Robert arbetade oavbrutet 

hela säsongen varit svårt att komma åt tider p.g.a. mycket stor efterfrågan. Till 2021 års säsong kommer Anton 

och Robert fortsätta tillsammans och står bättre förberedda för ytterligare ett år med stor tillströmning.  

Ungdoms- och elitsatsning 

Anstormningen av nya medlemmar, framför allt på ungdomssidan, kommer att kräva omtag inför 2021. 

Åttiosju nya juniorer! Juniorkommittén har satt tänderna i en omorganisation för hela tränings- och 

tävlingsverksamheten inom sitt ansvarsområde för att hantera den positiva problematiken.  

Vad gäller tävlingsverksamheten så har pandemiåret satt käppar i hjulet för våra tävlingssugna och duktiga 

juniorer. Första halvåret ställdes all tävlingsverksamhet ner och på andra halvåret så var tävlingsutbudet mer 

sporadisk. Det har inneburit utmaningar för Robert för att hålla motivationen uppe för alla tävlingshungriga 

juniorer. Man har jobbat stenhårt under säsongen med både vanlig träning och flera läger samt 

sommargolfskola, interna tävlingar, turneringar, tjejsatsning mm. 



 
 

Det kom äskande om att få tillskott för elitverksamhet. Under budgetprocessen inför 2021 har styrelsen ställt 

sig positiv till att öka tillskotten för juniorerna och man gick de äskande halvvägs till mötes beträffande 

elitverksamheten. Klubbens elitlag kämpar alltså vidare och siktet är att ta sig upp i elitserien. 

Medlemsutveckling 

Totala antalet medlemmar var vid årsskiftet 2020-2021 mycket högre än föregående, 1830 st. Antalet aktiva 

medlemmar var 1642 och antalet premiummedlemmar var 648, en liten ökning sedan föregående år. Inga 

förändringar av medlemsformer skedde under året. Man kan ana att det stora tillflödet av nya golfare kommer 

att avspegla sig i ytterligare ökat antal medlemmar 2021. 

Tävlingar 

På grund av pandemin ställdes all tävlingsverksamhet in under vår och försommar. Läget förbättrades och vi 

kunde köra tävlingsveckan i juli med i princip samma omfattning som normalt, dock med Coronarestriktioner. 

Därefter kördes tävlingar i mindre omfattning och av sporadisk karaktär.  

Swedish Golf Tour, den stora damtävling klubben tagit på sig att arrangera, fick precis som all annan 

tävlingsverksamhet första halvåret ställas in p.g.a. pandemin. De förberedelser man gjort tar man med sig inför 

en ny planerad tävling försommaren 2021. 

 

Regler och Handicap 

De nya världsomfattande reglerna trädde i kraft 2019. Det nya HCP systemets införande ställde till med en hel 

del bekymmer under inledningen av golfåret 2020. Dels tekniska bekymmer i GIT och buggar i beräkningen 

vilket gett många frågor från spelare.  

 

Bästkortet 

Försäljningen av Bästkortet, vårt samarbete med Lyckorna, Lysegården, Gullbringa och Stenungsund har ökat 

med ca 20% jämfört med 2019. Tävlingsutbytet ströks p.g.a. pandemin. Av pandemiskäl utgick både 

tävlingssamarbetet och gemensamma aktiviteter för klubbens sponsorer. 

Greenfee och företagsgolf 

Antalet greenfeegäster samt medlemsspelare var många fler jämfört med föregående år. Rsultatet av greenfee 

och företagsgolf, trots att den senare minskade rejält, blev ca 600 KKR bättre än budgeterat. Även rangen gav 

betydande överskott gentemot budget. 

Kommittéer 

Kommittéernas arbete är sedan alla år en mycket viktig del i klubbens verksamhet. Detta gäller i hög grad även 

det gångna året. Kommittéernas arbete redovisas separat på hemsidan. En utmaning framöver är att få in nya 

och gärna yngre medlemmar och fler kvinnor i det ideella arbetet. En grupp inom styrelsen jobbar med att hitta 

modeller för att snabbt inkludera nya medlemmar i föreningsverksamheten. Ett arbete pågår med att ta fram 

styrdokument och riktlinjer för alla kommittéerna för att underlätta verksamheten. 



 
 

Grafisk profil 

Under en tid har arbetet med en förändring av klubbens grafiska profil pågått. Några olika förslag redovisades 

på årsmötet. När så frågan var uppe för beslut vid höstens budgetmöte så inkom, några dagar före mötet, 

protester mot den föreslagna grafiska profilen. Styrelsen bordlade därför frågan.  

Vision 50/50 

Det klubbutvecklingsprogram som gått under benämningen ”Vision 50/50”, för mer jämställd golf, har av olika 

skäl fått pausas. Pandemin är en stor anledning då programmet baseras på möten och diskussion mellan 

människor. 

Övriga serviceförbättringar 

Sommaren 2019 gjorde vi klubben en ny ansträngning för att få bidrag från Thordénstiftelsen. Det mynnade 

tacknämligt ut i ett bidrag på ett hundra tusen kronor. Vår ansökan riktade sig till golfträning för ungdomar året 

runt och våra ambitioner var höga. Vi valde att satsa bidraget på rangebelysning samt värme mm för att få till 

förutsättningar för att träna golf året runt. Installationen färdigställdes under september/oktober och har visat 

sig vara mycket använd resterande del av året. En ny golfterminal sattes in vid entrén till klubbhuset. Den har 

fungerat mycket bra och har underlättat i Coronatider. Vi har också sjösatt en ny hemsida som utöver en mer 

tilltalande layout också har underlättat webbhanteringen för våra medarbetare.  

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten samt arrangerat ett årsmöte och ett budgetmöte. 

Dessutom har några AU-möten (arbetsutskott) genomförts då det behövts samt återkommande ej 

protokollförda ekonomiuppföljningsmöten. I augusti lämnade vice ordförande Åsa Hedendahl styrelsen av 

personliga skäl. Patric Bengtsson valdes till ny vice ordförande. Suppleant Lennart Funkqvist lyftes in som 

ordinarie ledamot fram tills nästa årsmöte.   

 

Ekonomi 

Resultatet för 2020 är bra. För detaljer hänvisas till bokslut och kassörens bokslutskommentarer. 

 

Rävlanda 2021-04-22 

För Styrelsen i Tjörns Golfklubb och Tjörns Golf AB  


