
 

 

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 

Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 

nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar samt hedersmedlemmar. 

Styrelsen har bestått av Mats Nordvall ordförande, Tommy Carlsson kassör, Anette Candell sekreterare, 

Roland Tellebo ledamot, Gunnar Nilsson ledamot samt Filip Jonson suppleant. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten samt 1 samrådsmöte. 

Under tävlingssäsongen har Banan/klubben genomfört 8 tävlingar med bra startantal. 

Klubbens tränare har varit Jacob Stenberg. 

Övriga aktiviteter har varit gemensam städdag med tävling som avslutning. 

Gemensamt med banan lagat utslagsplatser. 

Styrelsen har gemensamt aktiverat damer, herrar och juniorer i såväl träning som tävling. 

Klubben och HTGAB har haft ett bra samarbete 2016  

Styrelsen har varit representerad vid Hallands golfförbunds vår och höst årsmöte. 

Samt deltagit på ERFA,s möte. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gjort ideella insatser under Tönnersjö Golfklubbs verksamhetsår 

2016. 

Vi vill även framföra vårt tack till Halmstad Tönnersjö Golf AB 

 

Tönnersjö Golfklubb 2016-12-11 

  



 

Verksamhetsplan för Tönnersjö golfklubb 2017. 

Verksamhetsplan för Tönnersjö Golfklubb 2016-11-01 – 2017-10-31 

Klubben ska verka för att tillvarata medlemmarnas behov och intresse, verka för ökad klubbkänsla och 

engagemang bland medlemmarna. 

Klubben ska fortsätta sitt arbete med att värva fler medlemmar. 

Klubben vill värna om golfsporten, dels den idrottsliga verksamheten med tävlingar och utmaningar, dels 

golfen som fritidssysselsättning med friskvårdsinsatser och sociala relationer. 

Klubben har som målsättning att få fler aktiva juniorer och få fler att tävla på Hallandstouren. 

Arrangera klubbtävlingar. 

Tränings och regeltillfällen för medlemmar. 

Klubben ska arbeta för att få fler medlemmar intresserade av de aktiviteter som anordnas på golfbanan. 

Klubben ska fortsätta att verka för ett bra samarbete med HTGAB med det som rör banan och dens 

förskaffning 

Styrelsen 

 

  



 

Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 2016. 

Tävlingsverksamheten har bedrivits av styrelsen. 

Under 2016 har det spelats 7 st tävlingar.  

19 mars startade med städdag och 9 håls scramble. 

22 maj Nationell Dam dag, singeltävling. 

22 juli Shopens tävling, Partävling, Fyrboll / Bästboll. 

23 juli Kockens tävling, Greensome. 

20 augusti Kräftslaget, Singeltävling Poängbogey. 

27-28 KM Poängbogey. Tyvärr fick denna tävling ställas in pga. Få anmälda. 

18 september. Specialslaget, Singeltävling. 

8 oktober. Tönnersjö Opnen, Scramble med efterföljande fest i restaurangen. 

Bortsedd från KM så har det varit bra deltagande på tävlingarna.  

Under 2016 så inleddes ett tävlingssamarbete med Rydö GK som innebär att om man tävlar på någon av 

banorna så betalar man bara 100 kr i startavgift, ingen tävlingsgreenfee. Detta har blivit väldigt uppskattat 

får båda hållen. 

Årets vinnare i matchspelet blev Mats Nordvall. 

Styrelsen. 

 

 

 

Verksamhetsplan för Tävlingskommittén 2017. 

Klubben skall genomföra Matchspel och klubbmästerskap. Skall öka antal tävlingar. 

Samarbetet med Rydö GK kommer att fortsätta under 2017. Klubben jobbar på att få till samma typ av 

samarbete med andra klubbar. Försöka få så många som möjligt att ställa upp på våra tävlingar 2017. 

Styrelsen. 



 

Verksamhetsberättelse för Dam/Herr kommittén 2016 

Senior Dam/Herr golfen startade Torsdagen den 31 Mars och har spelats varje vecka fram till 15 September 

med totalt 25 omgångar. 40 golfare har medverkat under året och totalt har vi tillsammans avverkat 347 st   

9-hålsrundor.                                                                                                                                                  

19 spelare har medverkat minst 8 omgångar och har därmed varit med och tävlat om det åtråvärda 

vandrings priset ”Rolf Bengtssons pris” som i år vanns av Linus Hitterdahl på ett snitt av 34,5 slag på de 8 

bästa omgångarna. På andra plats kom Håkan Jönsson (35,5) och på tredje plats kom Jan Grundström 

(35,6).  

Lördagen den 17 september åkte 28 glada golfare buss till Sjögärde GK på den årliga avslutnings resan, 16 

golfare från Tönnersjö GK och 12 golfare från en inbjuden liga. Där väntade en bana med många fina hål 

även om de många vattenhindren ökade på scoren för de flesta.   Vi avslutade med en mycket god måltid 

och prisutdelning. Stolt bärare av den Röda kavajen blev Linus Hitterdahl som spelade bra golf och är en 

mycket värdig vinnare. Det fina priset ”Rosa Bollen” vanns i år av Kjell Gunnarsson. 

Efter tacktal och många bra kommentarer äntrade vi bussen för hemfärd till Halmstad. 

 

Väl mött nästa säsong ! 

Senior kommittén Dam/Herr 

Roland Tellebo  Mats Nordvall 

 

  



 

Verksamhetsplan för Dam/Herr kommittén 2017 

Vi kommer att fortsätta jobba med att Seniorgolfen ska vara en trevlig sammankomst för alla golfare 

Dam/Herr i vårt upptagningsområde så att vi kan locka fler potentiella medlemmar till Tönnersjö GK. 

Vi kommer även under vintern diskutera eventuella förbättringar/ ändringar för att anpassa Seniorgolfen 

för så många golfare som möjligt. 

Seniorgolfen kommer att pågå under sommaren 2017 utan uppehåll så alla har möjlighet att uppnå minst 8 

omgångar för att fylla kvoten. 

Planering på avslutningsresan kommer att påbörjas under vintern. 

Senior kommittén välkomnar alla förslag till förbättringar.  

 

Senior kommittén Dam/Herr 

Roland Tellebo  Mats Nordvall 

  



 

Verksamhetsberättelse för Junior kommittén 2016 

Säsongen 2016 har varit mycket bra och utvecklande för våra juniorer. 

Vi har fått en ökning av tjejer och vi har fått fin respons på Jakobs arbete med dem. 

Han är mycket omtyckt bland våra juniorer. 

De har i år fokuserat på spel på banan och det har fungerat jättebra. Spelet på banan har gett dem chans 

att lära sig regler på ett enkelt och lättförståeligt sätt. 

Juniorerna kommer att nästa säsong öka i antal då de finns några stycken som ska  

gå upp till juniorträningen från golf och lek. 

Det är även inplanerat träning en helg under lågsäsong för att hålla den fina sammanhållningen som våra 

juniorer har. 

Några av våra juniorer var med och tävlade i startskottet och det var första tävlingen 

som de var med i en bra start att få prova på att spela en tävling. 

9 juniorer har tränat och de har tränat varje vecka 2tim per gång och det har varit  

18tränings tillfällen under säsongen med sommar uppehåll. 

Vi har haft 9st företag som juniorsponsorer i år och det är fantastiskt roligt. 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för Junior kommittén 2017 

Vi ska fortsätta bevara och utveckla vår juniorverksamhet. Våra juniorer ska lära sig att spela och utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar.  

En frågeenkät ska skickas ut där juniorerna efter årsskiftet ska få utvärdera och vara med och bestämma 

hur de vill ha sin träning. Vilka önskemål har de? Och vad har det för mål? 

Att jobba för att få in fler juniorer och ev utveckla någon slags samarbete med skolor ligger  

på nästa års bord när det gäller juniorerna. 

På hemsidan skall juniorerna få en egen flik med info och där ska även länkar till företagen 

som sponsrar våra juniorer finnas med. 

 

  



 

Verksamhetsberättelse för Miljö kommittén 2016. 

Miljöansvaret vilar helt på Halmstad Tönnersjö Golfbana AB. Miljökommittén på Tönnersjö Golfklubb 

bevakar så att miljöarbetet efterlevs och fortsätter enligt gällande miljökrav. 

Mijlökommittén har inte haft något protokollfört sammanträde under 2015. 

Eventuella frågor gällande miljöarbetet tas upp som en punkt på styrelsemöten om det behövs. Under året 

har det inte varit några större frågor att diskutera. 

Miljökommittén har hela tiden fokus på alla förändringar som sker på banan och övriga aktiviteter som 

sker på anläggningen. 

Samarbetet mellan Tönnersjö GK och Halmstad Tönnersjö Golfbana AB fungerar mycket bra. 

Miljöarbetet är något som man hela tiden fortsätter med, man kan alltid förbättra sig i miljötänkandet och 

ta tillvara på medlemmars förslag och idéer som vi kanske kan förverkliga inom rimliga gränser. 

Karl-Erik Karlsson / Mats Nordvall. 

 

 

 

Verksamhetsplan för Miljökommittén 2017. 

Miljökommittén kommer att fortsätta sitt miljöarbete på klubben tillsammans med Halmstad Tönnersjö 

Golfbana AB i samma goda anda som vi gjort året 2015. Det innebär att klubben bevarar medlemmarnas 

intresse samt att bevakar vad som sker miljömässigt på anläggningen. 

När det gäller miljön är det inget arbete som man avslutar, man fortsätter hela tiden. Det gäller såväl 

arbetsmiljön, miljön på och runt anläggningen, inte minst trivselmiljön för både medlemmar och greenfee 

gäster plus andra gäster som besöker anläggningen samt restaurangen. 

Karl-Erik Karlsson / Mats Nordvall. 

 

 

 



 

Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2016. 

Regel och handicapkommittén har arbetat väldigt sparsamt under 2016. Vi påbörjade en hcp-revision vid årsskiften, 

tyvärr så hade vi problem med Giten efter deras uppdatering. Så det blev ingen hcp-revision för 2015. 

 

Styrelsen. 

 

 

Verksamhetsplan för Regel och handicapkommittén 2017. 

Regel och handicapkommittén kommer att följa upp hur hcp-revisionen genomförs i Git-systemet under 2017. 

Tanken är att Git-systemet sköter detta automatiskt för och med 2017. 

 

Styrelsen. 

 


