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ÅRSREDOVISNING 

2021 
 



ÅRSREDOVISNING FÖR HINTON GOLF CLUB 

Styrelsen för Hinton Golf Club avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 

2021-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamhetens art och inriktning 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Dessutom har det hållits vår-årsmöte 

samt höst-årsmöte. 

Styrelsen har under 2021 bestått av: 

Daniel Linde, ordförande 

Johanna Lüddeckens, vice ordförande 

Eva Wennerberg, sekreterare 

Leif Petersén, kassör 

Lena Runermark, ledamot 

Håkan Stanley, ledamot 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Vi fick det ärofulla uppdraget att arrangera en deltävling i European Challenge Tour 10 maj – 

16 maj. Tävlingen samlade 156 spelare från 24 länder. 

Stort tack till Fritidsförvaltningen, Malmö Kommun som bidrog med ett större arrangemangs-

bidrag. 

Klubbmästare 2021 

Herr: Carlo Jr Rhodin 

Dam: Matilda Svensson 

H 40: Oscar Lydén 

H 50: Jörgen Persson 

H 60: Stefan Jönsson 

H 70: Björn Hedman 



H 75: Roland Pålsson 

H 80: Sven-Ingvar Larsson 

D 50: Maria Pääjärvi 

D 60: Kirsten Lundquist 

D 70: Eva Larsson 

Pojkar juniorer 0 – 21: Joakim Persson 

Flickor juniorer 0 – 21: Matilda Svensson 

Pojkar Yngre Juniorer 0 - 12: Tage Rosqvist 

Medlemsantal 2021 

Ekonomisk utveckling i sammandrag 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår att årets resultat 166 017 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. 

2021 2020 2019

Fulltidsmedlemmar á 250 kr 2 268 2 102 2 002

Begränsade medlemsformer á 50 kr 820 825 1 034

Juniorer fulltid á 50 kr 318 180 201

Totalt 3 406 3 107 3 237

2021 2020 2019

Omsättning 1 857 247 1 577 117 1 616 360

Varav offentligrättsliga bidrag 170 572 114 402 148 964

Årets resultat 166 017 183 728 120 921



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. 

DAMKOMMITTÉN 

Damkommittén har under 2021 bestått av Anette Melbacke, Lena Runermark, Marie Tiljander 

och Ulla Pressing. Vi har under året haft 10 protokollförda möten.  

TÄVLINGAR 

Pandemin påverkade tävlingsverksamheten även detta år och gjorde att vi inte kom i gång 

med tävlingsverksamheten förrän den 1 juni. Detta till trots så lyckades vi arrangera 14 

tävlingar förutom Damtouren. 

Damtouren hade totalt 381 starter och det var 103 damer som deltog. Jämfört med 2020 så var 

det en ökning med 35 damer. Ser man procentuellt så utgör detta ca 14 % av alla damseniorer. 

En ökning med 2,5% jämfört med föregående år. 

Jämförelsetal Damtouren: 

Utöver Damtouren så hade vi även den populära MAXI Sommarflirt på Kvarnbybanan som i 

år lockade till sig 68 spelsugna par. 

Malmö Ladies Cup spelades den 18 och 19 september på Malmö Burlöv och i år gick 

vandringspriset till hemmaklubben. 

Nytt för året var att vi arrangerade Hjärtgolfen den 20 juni på Sofiedal.  

År
Antal 
starter

Antal damer 
totalt

2016 607 96

2017 805 115

2018 864 103

2019 813 101

2020 468 68

2021 381 103



Hjärtgolfen är en rikstäckande tävling via 1,6 och 2,6 miljonerklubben som stöder 

forskningen för kvinnors sjukdomar och som via årets tävling 2021, totalt drog in mer än 100 

000 kronor till forskningen för kvinnohjärtat.  

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

birdie på Damtouren under året. I år var det bara 18 damer som deltog och segrare blev Else 

Uhlmann.  

En av årets nya tävlingar var Damkommittén utmanar. En 4-manna Scramble där det går ut på 

att anmäla ett lag som utmanar Damkommittén. Segrarna hade samma resultat som 

Damkommittén men vann på grund av lägre Hcp. Vi kommer igen nästa år. 

SERIESPEL 

Till seriespelet var det 53 damer som anmält sig, och 49 av dessa deltog också i   

kategorilagsträningen hos vår Academy. Vad som kan nämnas är att våra damer i Skåneseriens 

kategori 2, tog hem segern och tog sig därmed till final med en hedrande andraplats där. 

Något som vi är mycket stolta över. 

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/ 

Syftet med Facebook är att visa att Hinton GC har en aktiv damsektion, samt att ge aktuell 

information och inspiration. 

Vi hade vid årets slut 441 följare att jämföra med 329 vid samma tidpunkt förra året.  

SAMMANFATTNING 

Vi har även under detta år haft stor hjälp av receptionspersonalen 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 2022. 



HERRKOMMITTÉN 

Herrkommittén har under 2021 bestått av Ingemar Voss, Kenth Abäck, Jan Ramqvist, Bengt 

Bjerlander, Leif Petersén, Peter Persson och Mats Wallentheim. Kommittén har haft 7 

protokollförda möten.  

Verksamheten år 2021 har i likhet med 2020 påverkats av Covid-19-pandemin i form av 

inställda och modifierade aktiviteter. 

Det traditionella säsongsupptaktsmötet i mar med fick ställas in. 

Tävlingar 

Hinton Cup samt våromgången av Damer mot Herrar fick ställas in 

Höstomgången av Damer mot Herrar kunde dock genomföras i september. 

Herrtouren, som skulle starta 6 april, kunde inte starta förrän 2 juni. 

Det nya upplägget med anmälan, betalning av startavgift och lottning i GIT, som på försök 

infördes 2020 uppskattades mycket av de tävlande, och permanentades därför 2021. 

Totalt antal starter i de genomförda 16 omgångarna var 1412, motsvarande 88 startande per 

omgång. 

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

smittskyddsskäl, och ersattes med avslutningstävling på Rönnebäck med gemensam lunch och 

efterföljande prisutdelning den 6 oktober. 

100-årsmixen spelades på Sofiedal 28 augusti med 22 deltagande par. 

Lax & Kalkon spelades på Sofiedal den 13 oktober med 36 deltagare. 

En ny tävling, HK:s Seniorslag, introducerades 2021. 

Kvalificerade att delta är alla klubbens herrar, 65 år eller äldre. 

Tävlingen spelades som slaggolf i fyra klasser på Rönnebäck, och avslutades med gemensam 

måltid och prisutdelning. 

Vintertouren 2021-22 påbörjades 27 oktober, också den med upplägg enligt Herrtourens 

modell. 

Vintertouren är planerad att pågå till 23 mars 2022. 

Under kalenderåret 2021 har 290 starter gjorts i Vintertouren, motsvarande 29 starter per 

omgång. Inga omgångar kunde spelas under januari och februari 2021. 

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

som tävlingsspel. 



 

JUNIORKOMMITTÉN 

Juniorkommittén har under 2021 bestått av 5 personer inkluderat Pro PGA tränare och 

styrelserepresentant. 

Ytterligare ett år med Covid-19 gjorde att vi fick anpassa träning och aktiviteter utifrån 

rådande läge.  

Föräldrautbildning i träning och kost uteblev till följd av Covid-19  

Genomfört utbildning för 14 juniorledare 12 år – 18 år i GL1 från Svenska Golfförbundet i att 

leda golfäventyret under Kul i Sommar. Vissa av juniorerna var med 2020. Vi utökade 

utbildningen och fördjupade den. 

Vi erbjöd juniorläger vid fyra  tillfällen under året februarilov, 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 till 50 ungdomar per 

dag. 

Antalet juniorer ökade från 292 under 2020 till ca 330 under 2021. 

Tävlingar 

Vi fortsatte med klubbtävling för juniorer och höll första söndagen i respektive månad från 

maj till september med ca 10 till 20 juniorer per gång. 

Vi hade juniorer i teentour, juniorserien, rookietouren och ökade till 3 lag i matchligan. 2019 

hade vi 1 lag i matchligan. 2 av juniorlagen gick vidare till slutspel och ett av lagen till 

semifinal. 

I Rookietouren hade vi 10 till 12 juniorer på varje tävling som representerade Hinton GK. 

Det var mellan 60 till 70 deltagare från hela Skåne på tävlingarna och Hintons juniorer 

utgjorde då mer än 15% av startfältet. Vi hade en pojke och en flicka som gick till final i 

Order of Merit och spelade final på Tomelilla GK där flickan vann och pojken kom på tredje 

plats. 

Totalt sett har vi ökat antalet juniorer men framförallt har sammanhållningen ökat och deras 

golfande har blivit bättre under 2021 vilket syns på HCP och antalet juniorer i tävlingar. 



SERIESPELSKOMMITTÉN 

Seriespelskommittén har under 2021 bestått av Tomas Svensson, Leif Petersen och Marcus 

Eklund 

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

och uppgjorda spelplaner följs. Under 2021 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 GF:s 

seriespel då detta på grund av rådande situation med Covid-19 pandemi blev inställt. 

Kategorilagsträning har 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 genomföras under Coronaanpassade former. 

ÖVRIGT 

Kvarnbytolvan 

När restriktionerna släpptes kunde vi genomföra populära Kvarnbytolvan på Kvarnbybanan. 

Vi spelade 9 omgångar som samlade 361 startande 

Antikrundan 

Tävlingen spelas måndagar på Rönnebäck och samlade 656 startande på 14 omgångar. 



Resultaträkning

RESULTATRÄKNING    2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter mm

Medlemsavgi3er 623 900 605 950

Del av sponsorintäkter 250 000 250 000

Övriga intäkter 983 347 721 167

Summa intäkter 1 857 247 1 577 117

Rörelsens 
kostnader

KommiCéer 1 275 765 911 403

Möten 5 355 3 636

Hyra Rönnehallen 50 000 40 000

Styrelse
n 59 590 99 330

MarknadsakJvitet
er 50 520 89 020

Summa rörelsekostnader 1 441 230 1 143 389

Kostnader av 
engångskaraktär

250 000 250 000

Summa kostnader 1 691 230 1 393 389

ÅRETS RESULTAT     166 017 183 728

 



Balansräkning

BALANSRÄKNI
NG     2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

OmsäKningsMllgångar

KorOrisMga fordringar

Kundfordringar 22 425 240 130

Övriga fordringar 0 72

Summa korOrisMga 
fordringar 22 425 240 202

Kassa och Bank 1 647 775 180 497

Summa 
omsäKningsMllgångar 1 670 200 420 699

SUMMA TILLGÅNGAR 1 670 200 420 699

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Ingående eget kapital 305 336 121 607

Årets resultat 166 017 183 728

Summa eget 
kapital 471 353 305 335

KorOrisMga 
skulder



Styrelsen 2021 Hinton GC 

Malmö 2022-03-01 

Daniel Linde  Johanna Lüddeckens  Leif Petersén 

Ordförande  Vice Ordförande  Kassör 

Eva Wennerberg Lena Runermark  Håkan Stanley 

Sekreterare  Ledamot   Ledamot 

Leverantörsskuld
er 123 384 114 364

Upplupna kostnader och förbetalda intäkter 1 075 463 1 000

Summa korOrisMga skulder 1 198 847 115 364

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   1 670 200 420 699



 

 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Hinton Golf Club, org.nr 846502-6543 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hinton Golf Club för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 

2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

  



 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 



 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Hinton Golf Club för år 2021. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 

grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 

utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 

att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Malmö datum enligt digital signering 

 

Ronnie Katra 

Auktoriserad revisor 

 

Malmö datum enligt digital signering 

 

Marie-Louise Moberg Andersen 

Förtroendevald revisor 
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