
 

   

 
Verksamhetsberättelse Vallgårdens GK 2021 

 
Styrelse: 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft följande sammansättning: 
Ordförande: Thomas Nilsson 
Vice Ordförande: Lars-Åke Karlsson 
Sekreterare: Gill Granath 
Kassör: Anders Magnusson 
Ledamot: Omar Khalil 
Ledamot: Jesper Björklund 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 2 st protokollförda möten. 
 
Vallgårdens GK, som startades 2012, blev medlemmar i Svenska Golfförbundet 2013 och har sin 
verksamhet på Åkarps Golfbana. Golfbanan ägs av Kim Olsson genom Vallgårdens Lantbruk, som 
ansvarar för drift och underhåll av banan. 
 
Inom vår verksamhet har vi idag tillgång till två golftränare, Jenny Svedung och Jesper Björklund. 
 
Banan har c:a 2500 betalande GreenFee-gäster årligen och på vår övningsbana slås bortåt 2 miljoner 
bollar per år. Uppskattningsvis spelas det c:a 20 000 rundor per år på banan. 
 
Verksamheten 2021 
 
Banan  
 
Arbetet med att utveckla banan har fortsatt, så att den blir intressant för alla typer av golfare.  
Hål 1. Ny kulle på fairway 
Hål 2. Ny green har fått växa till sig och ny utslagsplats; togs i bruk under hösten 2021.  
Hål 3. Ny grässänka framför green, som gör hålet mer utmanande.  
Hål 4. Bunker framför green samt ombyggnad av en befintliga greenbunker slutfört.    
Hål 5. Vänsterkanten har gjorts om. Ny växtlighet, förändring av sidoväg och nylagd vall. 
Hål 9. Fler träd på högersida innan vattenhinder.  
 
Samverkan med Burlövs Kommun 
 
Vi har glädjande nog fått bra kontakt med företrädare för Burlövs Kommun och under året även fått 
bland annat fått bidrag till ungdomsverksamheten. Något som vi hoppas kunna hjälpa oss även i 
framtiden. 
 
Medlemsnytt 
 
Vi har glädjande nog under ett flertal år haft ett stigande medlemsantal och kunde under 2020 
behålla huvuddelen av våra medlemmar trots Covid-19. Tyvärr har vi under 2021 haft en något 
vikande tendens, som resulterat i minskat antal medlemmar. Något som styrelsen dock hade tagit 
höjd för i sin budget inför 2022, då pandemin fortsatt pågick.  



 

   

 
Virus och begränsningar från myndigheter och Golfförbund har medfört att vi inte kunnat hålla alla 
tänkta medlemsmöten och tävlingar. Bland annat fick Årsmötet genomföras med hjälp av ett så kallat 
poströstande istället för sedvanligt möte.  
 
Vi kunde dock glädjande nog genomföra vårt, sedan 2019, inställda Höstmöte. Ett antal av våra 
medlemmar träffades över en räkmacka med dryck. Ennis från Titleist höll ett uppskattat föredrag 
kring golfbollar och bollutveckling. Förutom genomgång av klubbfrågor kunde vi även presentera Carl 
Johan Behle, som är ny ledare på Juniorsektionen. 
 
Vi har fortsatt haft ett stort antal besökare under 2021 och många har tagit chansen att kunna gå en 
golfrunda under smittskyddade former. Vi har under året haft begränsningar vad det gäller antal 
besökande i shopen/klubbhuset och olika klubbmöten. Vi vill passa på att tacka all medlemmar och 
besökande för deras förståelse för de olika åtgärder som vidtagits. 
 
 
 
Tävlingsverksamhet 
 
Tävlingsverksamheten har påverkats i hög grad av alla restriktioner, men vi lyckades att genomföra 
fler tävlingar under 2021 och även kunnat nystarta Tisdagsgolfen under lite andra former.  
 
Damgolf 
 
Även på damsidan har man under året kunna genomföra mycket av vad man planerat trots 
pandemins inverkan. 
 
Juniorverksamheten 
 
Juniorverksamheten har under 2021 kunnat genomföras i större omfattning än under 2020 och då 
delvis på grund av stöd från Burlövs Kommun. 
Carl Johan Behle påbörjade sitt arbete som ledare. 
 
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till klubbens arbete och verksamhet. 
 
 
Åkarp 2022-07-26 
Styrelsen Vallgårdens GK 
 

 

 

 

 

 



 

   

Vallgårdens Golfklubb     
Norrevångsvägen 5    
232 53 Åkarp     E-post: kansli@vallgardensgk.se 


