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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 
Verksamhetsåret har i mycket stor utsträckning präglats av Coronapandemin, med restrikt-
ioner och inställda tävlingar som följd. Alla årets landskamper och alla årets europamäster-
skap, såväl i ESGA:s som i ESLGA:s regi, ställdes in. Även de OM-tävlingar vi skulle genomfört 
under våren 2020 ställdes in; men så kom lättnader i restriktionerna under sommaren så att 
vi till sist kunde genomföra höstens OM-tävlingar. Trots denna mycket begränsade tävlings-
aktivitet, har vi ökat medlemsantalet i föreningen med omkring 50 medlemmar under 2020. 

Föreningens styrelse m.m. 
Styrelse 2020: Bo Rydén (ordförande), Ulf Sallnäs (sekreterare), Sten-Åke Larsson (ekonomi-
controller), Maya Riber (ledamot), Benita Gren Karlsson (ledamot), Magnus Johansson (le-
damot och sammankallande i tävlingskommittén), Stig Häggkvist (ledamot) och Anders Ryd-
berg (adjungerad i styrelsen sedan augusti). 

Benny Larsson valdes in i styrelsen på årsmötet 2019 men lämnade styrelsen och SSG i mars 2020. 

Revisor: Britt Henriksson Stenfeldt 

Valberedning: Styrelsen har haft valberedningsuppgiften under året. 

Styrelsemöten: Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda ordinarie sammanträden. 

Medlemsantal 

Föreningen har fått omkring 75 nya medlemmar under året, samtidigt som cirka 25 med-
lemmar har lämnat SSG. Tillströmningen av de nya medlemmarna har varit relativt jämnt 
fördelad, från november 2019 till oktober 2020, med undantag för mars-maj 2019 då pan-
demirestriktionerna var som störst och vi inte fick några nya medlemmar alls. Antalet med-
lemmar per den 31/10 2019 uppgår till 290 medlemmar, varav cirka 220 (76%) är manliga 
medlemmar och cirka 70 (24%) är kvinnliga medlemmar.  

Nationella tävlingar 

Uttagningstävlingar säsong 2019/2020 - Order-of-Merit 2020 (herrar och damer) 

• OM1 Frösåker GCC 190825, 128 tävlande 

• OM2 Frösåker GCC 190826, 128 tävlande 

• OM3 Öijared GK, 190922, 73 tävlande 

• OM4 Öijared GK, 190923, 69 tävlande 

Uttagningstävlingar säsong 2020/2021 - Order-of-Merit 2021 (herrar och damer) 

De planerade OM-tävlingarna under våren 2020 (OM5-10, 2020) ställdes in p.g.a. Corona. 

• OM1 Frösåker GCC 200823, 130 tävlande 

• OM2 Frösåker GCC 200824, 127 tävlande 

• OM3 Sand GC, 200927, 125 tävlande 

• OM4 Sand GC, 200928, 125 tävlande 

• OM5 Halmstad GK, 201018, 94 tävlande 

• OM6 Halmstad GK, 201019, 93 tävlande 

SSG-mästerskapet 2020 (KM) (herrar och damer) 

• Frösåker GCC 200823-24, 127 tävlande  



Resultat i nationella tävlingar 
 

Order-of-Merit 2019/2020: 

Endast 4 OM-tävlingar kunde genomföras under säsongen 2019/2020, varför inte några 
OM2020-segrare korades. 

SSG-mästare (KM) 2020: 

• D50+ Brutto: Åsa Johansson, Storsjöbygdens GK 

• D50+ Netto: Tiina Lehtola, Storsjöbygdens GK 

• H55+ Brutto: Bob Bäckstedt, Rya GK 

• H55+ Netto: Bo Rydén, Forsgården GK 

• H65+ Brutto: Ernie Åhsberg, Isaberg GK 

• H65+ Netto: Hans Axelsson, Österåkers GK 

Internationella tävlingar 

Inga internationella tävlingar spelades under 2020 på grund av Coronapandemin. 

SSG Winter Tour på Algarve 

Under vecka 9, 2020 arrangerade föreningen tillsammans med LGA Golf en golfresa till Al-
garve för föreningens medlemmar. I denna ingick en 72-hålstävling. Hela 67 medlemmar 
deltog i tävlingen. Vinnare i ”damer brutto” blev Helena Sterner, i ”damer netto” blev Helena 
Nylander, i ”herrar netto” Bo Gardebom och i ”herrar brutto” vann Staffan Åkesson. 

Ekonomi 

Föreningen har haft en god ekonomi under verksamhetsåret, trots ett inkomstbortfall under 
våren när inga OM-tävlingar kunde genomföras. Samtidigt har kostnaderna för våra internat-
ionella tävlingar varit klart lägre än budgeterat, vilket gjort att vi ändå kunnat göra ett visst 
överskott under 2020. 

Genom fortsatta fördelaktiga upphandlingar och avtal gentemot klubbarna vid våra OM-
tävlingar, har vi goda förhoppningar om att det positiva utfallet för ekonomin skall kunna 
bestå långsiktigt. Det ger oss då, redan från nästa år, ett större utrymme för att utöka de 
ekonomiska bidragen till våra spelare som deltar utomlands på EM och i landskamper, vilket 
vi också beaktat i vår budget för nästa år. 

Under 2020 fyllde föreningen 20 år, men vi tvingades ställa in vårt planerade firande p.g.a. 
Coronapandemin. Vi kommer istället att genomföra vårt 20-års-firande under våren 2021, 
varför vi också inkluderat en extra kostnad för detta i budgeten. 

Bokslut och budget 

För SSG:s bokslut 2020 och budget 2021, se särskilda dokument som finns utskickade inför 
årsmötet. 

 

Kungsbacka, november 2020 

Styrelsen i SSG 


