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ÅRSREDOVISNING 

2020 



ÅRSREDOVISNING FÖR HINTON GOLF CLUB 

Styrelsen för Hinton Golf Club avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 

2020-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamhetens art och inriktning 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Dessutom har det hållits vår-årsmöte 

samt höst-årsmöte (digitalt). 

Styrelsen har under 2020 bestått av: 

Ann Zimmerman, ordförande 

Lena Runermark, vice ordförande 

Leif Petersén, kassör 

Ingemar Voss, sekreterare 

Eva Wennerberg, ledamot 

Håkan Stanley, ledamot 

John Holst, ledamot (avgick under året) 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Klubbmästare 2020 

Herr: Carlo Jr Rhodin 

H 50: Paul Flygare 

H 60: Lars Sjögren 

H 70: Tommy Perchun 

H 75: Conny Grönlund 

H 80: Eina Grönlund 

Pojkar Yngre Juniorer 10–14: Gustav Unt 

Tyvärr deltog inga damer i vare sig Öppna eller Kategori-KM. 



Medlemsantal 2020 

Ekonomisk utveckling i sammandrag 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår att årets resultat 183 728 kr överförs i ny räkning. 

Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkning. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 

Styrelsen vill framföra ett STORT TACK till alla ideella krafter - både vad gäller arbete i våra 

kommittéer och alla andra som bidrar till att göra Hinton Golf Club till vad den är. 

2020 2019 2018

Fulltidsmedlemmar á 250 kr 2 102 2 002 1 871

Begränsade medlemsformer á 50 kr 825 1 034 1 134

Juniorer fulltid á 50 kr 180 201 208

Totalt 3107 3 237 3 213

2020 2019 2018

Omsättning 1 577 117 1 616 360 1 384 543

Varav offentligrättsliga bidrag 114 402 148 964 174 583

Årets resultat 183 728 120 921 -145 467



DAMKOMMITTÉN 

Damkommittén har under 2020 bestått av Anette Melbacke, Lena Runermark, Marie Tiljander 

och Ulla Pressing. Kommittén har haft 9 protokollförda möten.  

Tävlingar 

Pandemin påverkade tävlingsverksamheten, som inte kom igång förrän den 7 juli. Detta till 

trots så har Damtouren engagerat 68 damer, vilket motsvarar 11,5% av alla damer i klubben. 

Utöver Damtouren så kunde vi även genomföra de planerade tävlingarna under andra halvan 

av säsongen. Där ibland den populära MAXI Sommarflirt på Kvarnbybanan som i år lockade 

till sig 130 spelsugna golfare. 

Malmö Ladies Cup spelades på Malmö/Burlöv GK och i år gick vandringspriset till 

hemmaklubben. 

Damernas Birdie Club startades 2019 och är en ”klubb i klubben” för damer som lyckats göra 

birdie på Damtouren under året. Första året var det 26 stycken som kvalificerat sig och fick en 

inbjudan till en särskild tävling som spelades första gången. Under 2020 var det ytterligare 14 

damer som kvalificerade sig till nästa års tävling.  

Seriespel 

Till seriespel var det 41 damer som anmält sig, och 35 av dessa deltog också i 

kategorilagsträningen hos vår Academy. Seriespelet blev inställt så vi får hoppas på nästa år. 

Sponsorer 

Våra sponsorer har under året varit: ICA Maxi Toftanäs, XXL Sport och Vildmark Triangeln, 

The Body Shop Lund, Colorama Limhamn, Linnéa Interiör, Blomstra på Limhamn, 

Blomsterlandet, Elgas, Wågat & Schöönt och Hinton AB. 

Facebook 

Damkommittén: https://www.facebook.com/HintonsgolfDamer/ 

Damtouren i siffror 2020 2019 2018 2017 2016

Antal starter 468 813 864 805 607

Antal damer 68 101 103 115 96



Syftet med Facebook är att visa att Hinton GC har en aktiv damsektion, samt att ge aktuell 
information och inspiration. Gruppen har nu 329 följare mot 269 vid samma tidpunkt förra 
året.  

 
Sammanfattning 

Vi har under året haft stor hjälp av receptions-personalen som bistått med hjälp före, under 

och efter tävlingar. Detta har underlättat vårt arbete betydligt. Vi vill även rikta ett stort tack 

till våra krögare, som ställt upp på ett fantastiskt sätt i samband med våra arrangemang och vi 

ser fram emot ett händelserikt och spännande 2021. 

HERRKOMMITTÉN 

Herrkommittén har under 2020 bestått av Ingemar Voss, Kenth Abäck, Jan Ramqvist, Bengt 

Bjerlander, Leif Petersén och Peter Persson. Kommittén har haft 5 protokollförda möten.  

Verksamheten år 2020 har präglats av Covid-19-pandemin i form av inställda och modifierade 

aktiviteter. Det traditionella säsongsupptaktsmötet i mars fick ställas in. 

Tävlingar 

Tävlingarna Hinton Cup, 100-årsmixen, Lax & kalkon samt Damer mot Herrar fick ställas in. 

 

Herrtouren kunde genomföras från 1/7 med praktiska restriktioner beträffande 

genomförandet, och med nytt anmälningsförfarande. Anmälan, betalning av startavgift och 

lottning genomfördes helt i GIT. Nyordningen uppskattades av deltagarna. 

Totalt antal starter i de genomförda 13 omgångarna var 1067, motsvarande 82 starter per 

omgång. 

Den traditionella säsongsavslutningen med gemensam resa till annan bana ställdes in av 

smittskyddsskäl, och ersattes med avslutningstävling på Sofiedal 7/10. 

Vintertouren 2020–21 kunde påbörjas14/10, också den med nytt upplägg enligt Herrtourens 

modell. På grund av den påtagligt ökade spridningen av Covid-19 har pausades tävlingen den 

4/11, med hopp om att vid minskad smittspridning kunna återstarta den. Vintertouren är 

planerad att pågå till 24/3 2021. Antalet startande i de omgångar som kunde genomföras har 

varit högt. 

Registrering av aktiviteter för aktivitetsbidrag i ApN har genomförts för såväl sällskapsgolf 

som tävlingsspel 

JUNIORKOMMITTÉN 



Juniorkommittén har under 2020 bestått av 6 personer inkluderat Pro PGA tränare och 

styrelserepresentant. 

Covid-19 gjorde att vi fick anpassa träning och aktiviteter utifrån rådande läge. Vi förändrade 

träningsgrupper och dess indelning till: Breddgrupper, framtidsgrupper, utvecklingsgrupp, 

tävlingsgrupp och elitgrupp.  

Genomfört föräldrautbildning i träning och kost för c:a 20 personer. Med detta kunde 

föräldrar hålla i söndags träning för juniorer och prata kost med sina barn via en gemensam 

utbildning. 

Genomfört utbildning för 12 juniorledare 11 år – 18 år i GL1 från Svenska Golfförbundet i att 

leda golfäventyret under Kul i Sommar. 

Vi erbjöd juniorläger vid tre tillfällen under året påsk, sommar och höst. Alla juniorer var 

välkomna att delta. Läger bestod både av träning och spel. 

Kul i Malmö / Kul i Sommar hölls i samarbete med Malmöstad och fritidsförvaltningen. 

På Kvarnbybanan fick ungdomarna prova på golf och golfskola i 5 dagar. Aktiviteterna varade 

under 5 veckor. Vi hade 5 veckor med ca 30–40 ungdomar per vecka som gick golfskola i 5 

dagar.  

Genomfört ”Prova på golf” måndag till torsdag under 5 veckor med 5–50 ungdomar per dag. 

Antalet juniorer ökade från 222 under 2019 till 292 juniorer under 2020. 

Tävlingar 

Klubbtävling för juniorer hölls första söndagen i respektive månad från maj till september 

med c:a 14 juniorer per gång. Vi hade juniorer i teentour, juniorserien, rookietouren och 2 lag 

i matchligan. 2019 hade vi 1 lag i matchligan och gick till semifinal men 2020 gick ett av 

lagen till finalspel på Skyrup. Där slutade båda matcherna oavgjort och gick till särspel där vi 

förlorade. 

SERIESPELSKOMMITTÉN 

Seriespelkommittén har under 2020 bestått av Tomas Swenson, Leif Petersén och Marcus 

Eklund. 

Kommittén har som mål att utveckla och leda Seriegolfen, samt att övervaka att bestämmelser 

och uppgjorda spelplaner följs. Under 2020 har 16 lag deltagit. 

Kommittén har tillsammans med respektive lagledare som målsättning att de lag som 

deltagare i seriespel skall uppnå en framskjuten placering i seriespelet och representera 

klubben på ett värdigt sätt. 



Kommittén skall verka för att träningstillfälle ges för de lag som ingår i kommittén och att 

dessa utnyttjas av lagmedlemmarna. Lagledarna i varje lag ansvarar för att så sker. 

Kommittén har en kontaktperson som normalt bevistar vår- respektive höstmöte som 

arrangeras av Skånes GF avseende seriespelet i Skåne. 

Representationslagen H22, H40, H50, H60, H70, H75 och H80 har ej deltagit i Skånes 

Golfförbunds Seriespel då seriespelet på grund av rådande situation med Corona-pandemi 

blev inställd.  

Kategorilagsträningen genomförts för c:a 160–170 spelare. 

Tävlingar 

När tävlingsverksamheten kunde återupptas genomfördes en intern tävling i matchspel för 

kategorilagen. Tävlingen vanns av H60 lag 1. 

Hintonslaget kunde också den genomföras under Coronaanpassade former. 

ÖVRIGT 

Varken Antikrundan eller den nya tävlingen Kvarnby-tolvan har kunnat genomföras under 

2020 på grund av det rådande läget med smittspridning. 

 



 

 



Styrelsen 2021 Hinton Golf Club 

Malmö 2021-……………… 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits: 

Malmö 2021-……………. 

…………………………………………… 

Daniel Linde, ordförande

……………………………………………. 
Johanna Lüddeckens, vice ordförande

……………………………………………. 
Leif Petersén, kassör

……………………………………………. 
Ewa Wennerberg, sekreterare

…………………………………………….. 
Håkan Stanley, ledamot

…………………………………………….. 
Lena Runermark, ledamot

…………………………………………….. 

Ronnie Katra, auktoriserad revisor

…………………………………………….. 
Marie-Louise Moberg Andersen, intern 
revisor

04/19/2021

04/20/2021
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