
 
 

Verksamhetsberättelse Scandinavian Golf Club 2021 
 
Säsongen 2021 blev onekligen speciell. Trots alla problem med pandemi som härjade 

jorden över, så också i Spanien och bland våra medlemmar, blev säsongen trots allt bra 

till slut. Låt mig här få uttrycka min stora beundran över styrelsens samtliga ledamöter. 

Tyvärr fick vi leva med en vakans under större delen av året. Tävlingsledare Holger 
Dieckhoff har på ett mycket uppskattat och kreativt sätt sett till att variera tävlingarna 

på ett spännande sätt. Likaså Inger Hertzell Dieckhoff som skött medlemsfrågorna 

briljant och initierade också en tryckt medlemsmatrikel som blev verklighet under 

våren 2022. Hon ser också till att bordsplacera vid luncherna. Ingrid Ek sköter pennan 

på ett utmärkt sätt och blir därmed klubben historieskrivare. Klubbens 
sponsoransvarige Jan Qvillby, har med råge kunnat öka antalet sponsorer vilket 

inneburit att våra prisbord ligger på 1000€ varje måndag. Stor eloge till Maria Qvillby 

som tillsammans med Jan ser till att få till stånd dessa våra dignande prisbord. 

Sist men inte minst Eva Petersson. Eva avslutar nu sin tid i styrelsen efter tretton år, inte 

bara som kassör utan långt mycket mer. Vi har alla sett Eva springa mellan borden med 

tröjor och samlat in pengar, ordnat snittar på banan m.m Stort tack Eva för dina viktiga 
insatser för klubben. 

En klubb är ingenting utan medlemmar, och här kan vi konstatera att intresset för 

Scandinavian Golf Club är i brant stigande. Slutligen ett stort tack till alla medlemmar för 

ert förtroende. 
Här ovan nämnde jag styrelsens ledamöter specifikt, men långt fler medlemmar ställer 

upp på allehanda sysslor under året. Stort tack till er alla som gör det möjligt att skapa 
trivsel och social gemenskap via golfen för så många. 

 
Anders Sjölund 
Ordförande Scandinavian Golf Club 

 
Tävlingschefen har ordet 
 
Fortsatta corona restriktioner tävlingssäsongen 2021. 
Covid-19 har fortsatt prägla vår verksamhet, där vi tvingats till inställda luncher och 

begränsning i antalet sittande gäster. Vi har också fortsatt haft incheckning utomhus 
med munskydd. 



Golfen däremot upplevde en nystart hösten 2021 med fulltecknade tävlingar och 

återgång till att kratta bunkrar och ta ur flaggan på green.  
Banan och SGC är mycket nöjda med det speltempo som våra tävlande har. Bidragande 
orsak är sannolikt att vi fått fler herrar +70 att spela från röd tee, samt att många låter 
flaggan sitta kvar vid puttning.  Glöm inte att det ALLTID finns tid att kratta bunkrarna! 

 
Vår målsättning är att banan ska vara i bästa skick. Vi ska ha senare starttider, variation 
i tävlingar och bollsammansättning. 
Vi har under säsongen lyckats etablera kanonstart kl. 09.00. Vi har även infört 

måndagsspecial tävling 1 gång i månaden, som gör att vi kan ha flera partävlingar eller 
specialtävlingar. 
Tävlingar, Luncher och Sponsorer bildar de 3 benen som vår verksamhet bygger på.  
Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra alla delar och kan konstatera att banans skick 
under året inte motsvarat våra förväntningar.  

Under året 2021 så har bl. a. 
- Det uppskjutna mästarmötet genomfördes med ny bansträckning i oktober.  

Hål 4 är numera avslutningshål. Efter stor dramatik efter särspel, så lyckades Inga-Lill 

Lundberg besegra Hasse Johansson. 

- Säsongtävlingarna har på våren 2021 varit att vi räknade de 4 bästa resultaten av 6 

tävlingar samt på hösten en eclectic över 4 tävlingstillfällen där man valfritt får låsa hål. 

- Under sommaren så har ”sommargeneralen” och assisterande tävlingsledare Lennart 

Leiris infört att GIT används för bokning och resultaträkning mm. 

- Under hösten så startades både matchspel i singel och par 

Tävlingsledningen tackar alla som under året deltagit i våra tävlingar! 

Holger Dieckhoff 
Tävlingsledare Scandinavian Golf Club 

 

 

Medlemsläget 
 
Styrelsen beslöt under året 2021 att höja antalet medlemmar till 250 stycken. Vi beslöt 

även att lägga ner medlemsregistret på hemsidan och ta fram en ny medlemsmatrikel 
för 2022. 

Vi han nu fullt och tar inte in fler medlemmar, utan intresserade får ställa sig i kö. 

 

 
Nytt är att de som ansökt om medlemsskap måste provspela med oss först några gånger. 
Och i mån av plats tar vi in löpande nya medlemmar. Vi har idag drygt 50 stycken som 
ansökt om medlemskap i vår kö. 
 

Det är glädjande att se det ökande intresset för Scandinavian Golf Club i allmänhet. 
 
Inger Hertzell Dieckhoff 
Medlemsansvarig 

 
 
 
 



Klubbens ekonomi 
Ekonomin i klubben är fortsatt god, som framgår av resultat och balansräkning. Vår 
buffert för sämre tider ligger fast på 10000€. Banken tar så stor avgift per månad för att 
ha dessa 10000€ på ett speciellt konto, att jag flyttat över dem till checkräkning. 
Checkräkningenen är också stor p.g.a alla 2022 års medlemsavgifter som inkommit 

under 2021. Inbetalt 3183€. Vi har fått en generöst subventionerad årsmötesmiddag 
med 30års fest, mat och dryck vid mästarmötet och förfriskningar vid andra tillfällen. 
 
Eva Petersson 

Kassör 

 
Sponsorverksamheten: 
Vår verksamhet har överträffat planen. Målet var att försöka behålla befintliga 
sponsorer och jobba upp de flesta annonssponsorer till fullsponsorer. Detta har 
fungerat bra och vi har också fått några nya sponsorer. Totala sponsorintäkter 
uppgår till 8.500Euro som gör att vi kan höja vinstsumman avsevärt på de sponsrade 
tävlingarna. 
Tror att den nivå vi har idag är det vi maximalt kan räkna med.  
Viktigt att Våra medlemmar nyttjar våra sponsorer och ger tips om nya.  
Många av Er är väldigt duktiga på detta men många kan bli fler. 
 
Jan Qvillby 
Sponsoransvarig  
 
Damkommittén  

 
På grund av pandemin anordnades inte någon samling för SGC s damer under våren. 

När vi kom tillbaka igen under hösten var intresset stort för att samlas.  

Den 18 november träffades 40 damer för att spela 9 hål på La Marqueza . 

Alla startande fick en Doggybag i form av en macka som Eva Petersson hade gjort. Tore 

Malm lämnade ut scorekort. Spelet genomfördes som lagspel plus ett pris till bästa 
spelare i A och B klass.  

Startavgiften  5€ var i form av ett pris till prisbordet. Mycket populärt eftersom alla fick 

något med sig hem. 
 
Efter avslutat spel samlades vi på Stevies restaurang 1 trappa upp.  

 

Bästa dam i A klass var Lena Larsson och i B klass Salme Fagerholm. Bästa lag var Britt-
Marie Andersson , Eva Larsson, Agneta Thulin och Eva Ekholm. 
Under kvällen såldes 2 vinlotterier, överskottet kom alla damer till godo i form av mat 
och vin. 

Det var många damer som var med för första gången. Detta är ett av damkommittens 
största mål, att nya damer kommer med. 
 
 
Vi fortsätter vårt uppdrag att göra det trevligt för våra damer i SGC 

 
Britt-Marie Andersson 

 


