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Ordföranden har ordet

Nu har ännu ett år gått och det är tid

igen att summera och lägga till

handlingarna. Detta år har

coronapandemin lugnat ner sig. Vi har

fortfarande varit försiktiga och tvättat

klubbor och bollar. Vi har framför allt

kunnat hålla Linjens Café & Minigolf

öppet fullt ut.

Klubbverksamheten har bl a bestått

av klubbkvällar varannan onsdag,

ungdomsträning varje onsdag och

veckotävlingar torsdagar under

inomhusperioden. Förutom nationella

tävlingar och seriespel, så fick vi

också förtroendet att arrangera

Inomhus-SM i slutet på november.

Här fick vi också en bronsmedalj i

oldtimers damer som Eva Dürholt

svarade för. Eva spelade stabilt och

hade ett snitt under 40 slag. Så klart

extra kul att en Linjenspelare tog

medalj på hemmaplan. Ett

omnämnande även för Erik Nilsson

(som är medlem i Linjen, även om

han numera spelar för Sjöviken IF)

som tog guld i herrseniorklassen.

Utomhussäsongen blev lång och med

många aktiviteter. Vi kunde öppna

utomhus i Badhusparken redan den

11 april. Tipsrundorna, med Janne

Lindell som ansvarig, började

tisdagen den 20 april och fortsatte,

med en paus under högsommaren,

fram till slutet på september. Allt

avslutades med en välbesökt

säsongsavslutning på Puls arena.

Söndagen den 15 maj arrangerade

Linjen nationell tävling inom ramen

för ÖresundsTouren.

Utomhus har det också arrangerats

klubbkvällar varannan onsdag och ett

KM i början på september.

Under hela året har vi också haft

många möten med Landskrona stad,

Statens Fastighetsverk, Riksantikvarie-

ämbetet, WRIT Consulting, energiråd-

givare, Magasin A arkitekter, bygg-

firmor m fl angående planering och

projektering för en ny bangolfbana i

Badhusparken.

Jag vill med dessa ord tacka alla er

som under året hjälpt till med olika

uppgifter i klubbarbetet. Hoppas vi får

ett nytt och bra år, 2023.

Anette Larsson

ordförande

Verksamhetsberättelse 2022
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Fokusområden 2022

Föreningens fokusområden under 2022

har varit,

• Projekt Konstgräsbana (MOS-23)

• Rekrytering med prio på familjer

• Ny hemsida

• Utveckla kommittéverksamheten

Uppföljning av mål 2022

När summering och uppföljning görs

av föreningens fyra övergripande mål

för 2022, kan vi konstatera att två av

fyra mål har uppnåtts fullt ut. Ett mål

har uppnått delvis. Det fjärde är

senarelagt och kommer genomföras

under 2023.

1) Rekrytera tio nya ungdomar och

två familjer

Målet delvis uppnått. 9 nya ungdomar

och juniorer har blivit medlemmar

under året. Två nya familjer med olika

generationer har blivit medlemmar.

2) Få nya förbundsarrangemang till

Puls arena

Målet uppnått. Föreningen har fått

förtroendet att bli lokal arrangörsklubb

för Svenska cupen i januari 2024. Vi

har därmed haft samtliga förbunds-

arrangemang minst en gång i Puls

arena av de som sker under inomhus-

säsongen.

3) Söka extern finansiering om 80% 

till ny konstgräsbana i Badhus-

parken

Målet ej uppnått. Projektet MOS-23

har blivit försenat och mycket fokus

har istället kretsat kring studiebesök,

interna vägval, tillståndsprocesser och

projektering m m. Finansieringsfrågan

är därför senarelagd till 2023.

4) Rekrytera fem nya kommitté-

ledamöter

Målet uppnått. Fem nya kommitté-

ledamöter har rekryterats till fem olika

kommittéposter i föreningen.

Styrande dokument under året

Följande dokument har under året varit

styrande för föreningens verksamhet,

• Föreningens stadgar

• Verksamhetsidé

• Vision

• Värdegrund och ledstjärnor

• Verksamhetsplan 2022

• Fokusområden och mål 2022

• Ekonomisk plan 2022 med budget

• Interna policydokument

Vy över Badhusparken i Nyhamn

Foto: Göran Lanzow

Utöver dessa har följande dokument

också funnit med som indirekt

styrande och vägledande,

RF/SISU

• Riksidrottsförbundets stadgar och 

SISU Idrottsutbildarnas stadgar

• Idrottsrörelsens verksamhetsidé

• Idrottsrörelsens vision & värdegrund

• Idrotten vill

• Riktlinjer för barn- och ungdoms-

verksamhet

• Strategi 2025

SBGF

• Svenska Bangolfförbundets stadgar

• SBGFs verksamhetsplan 2022

• Bangolfens vision 2025

• Spelregler & tävlingsbestämmelser
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Organisation

Under verksamhetsåret har styrelse, 

utskott, kommittéer, ansvarsområden 

och tillfälliga arbetsgrupper haft 

följande sammansättning,

Styrelse

Ordförande (VU)  Anette Larsson

Vice ordförande (VU) Andreas Feuk

Kassör (VU) Lars Brandt

Sekreterare Ingela Norlin

Vice sekreterare Tore Larsson

Ledamot Lars Lindeberg

Ledamot Stefan Möller

Adj ungdomsrepr Erik Nilsson

Revisorer

Sven O Mårtensson, Mats Klein.  

Tomas Nilsson (suppleant)

Valberedning 

Gunilla Nilsson (sammankallande), 

Morten Christiansen, Ann-Kristin Åback

Verkställande utskott (VU)

Anette Larsson (ordf), Andreas Feuk 

(vice ordf), Lars Brandt

Disciplinutskott (DU)

Anette Larsson (ordf), Andreas Feuk 

(vice ordf), Lars Brandt

Personalutskott (PU)

Lars Brandt (personalansvarig), 

Anette Larsson, Andreas Feuk

Tävlingskommitté 

Externa: Lennart Jonsson, Lars Brandt

Interna: Erik Nilsson, Ingela Norlin

Ungdomskommitté

Andreas Feuk (ungdomsansvarig), 

Kent Kirkegaard, Erik Nilsson, 

Lars Lindeberg

Uttagningskommitté

Kent Kirkegaard (UK-ansvarig), 

Eva Dürholt, Lars Lindeberg, 

Anläggningskommitté

Tommy Nilsson (ansvarig), Lars Brandt,

Kenneth Johannesson, Kent Kirkegaard

Marknadskommitté

Lars Brandt (marknadsansvarig), 

Lars Lindeberg, Jan Sandström

Kioskkommitté

Anette Larsson (kioskansvarig), 

Lars Brandt, Ingela Norlin

Klubbshop

Kerstin Carlson, Ingela Norlin

Utbildningskommitté

Andreas Feuk (utbildningsansvarig), 

Anette Larsson

Aktivitetskommitté

Kerstin Carlson (klubbkvällar), 

Gunilla Nilsson (veteranträffar) 

Lena Persson / Andreas Feuk (tf) 

(damverksamhet)

Janne Lindell (tipsrundor)

Lars Brandt (lotteri)

Kommunikation & media

Andreas Feuk (ansvarig, webb, 

facebook), 

Tore Larsson (webb), 

Lars Brandt (IKT, webb),

Fotoansvarig - vakant

Pressklippsansvarig - vakant

Personal

Helene Björlin, Lotta Palumbo, 

Elisabeth Edgren, Annika Hallén

samt feriepraktikanter.

Hedersmedlemmar

Föreningen har sedan tidigare valt in 

fyra personer till hedersmedlemmar i 

föreningen. 

Hedersordförande

Berne Persson 2011 – feb 2022

Tidigare hedersledamot

Ebbe Mellblom 2012 - 2019

Hedersmedlemmar

Lennart Halldin utsedd 2012

Andreas Feuk utsedd 2016

Berne Persson, klubbens grundare och förste 
ordförande i 23 år, samt senare hederordförande. 
Berne lämnade jordelivet den 1 februari 2022 och 
är mycket saknad bland klubbkamraterna i Linjen.
Arkivfoto: HD/LandskronaPosten



7Bangolfklubben Linjen

Årsberättelse 2022

Sammanträden. Möten

Styrelsen har under året sammanträtt

vid tolv tillfällen och verkställande

utskottet, VU, vid tio tillfällen.

Anette Larsson har varit ledamot i  

valberedningen.

Andreas Feuk har varit ledamot i

disciplinnämnden, licensierad ut-

bildare och licensierad alko-

kontrollant i förbundet.

LISA

Andreas Feuk har representerat

föreningen vid Landskrona Idrotts-

föreningars Samorganisations års-

möte måndagen 7 mars i Puls arena.

ÖresundsTouren

Lennart Jonsson och Lars Brandt

har representerat föreningen vid

ÖresundsTourens årliga planerings-

möte på Puls arena i oktober.

Utmärkelser

Ingen spelare erhöll i år tävlings-

kommitténs priser för Årets spelare

dam respektive herr då dessa

pausades p g a för få tävlingar under

2021. Inga övriga utmärkelser har

delats ut till Linjens medlemmar

under 2022.

Medlemsutveckling

Medlemsantalet har minskat något

under året. Minskningen uppgår till

tio personer eller 14 procent. Det är

bland yngre ungdomar (FC, PC) och

i oldtimersklasserna (OG, OB) som

de största minskningarna noterats.

Medlemsantalet uppgick vid års-

skiftet till 63 personer (2021: 73).

Den klassvisa fördelningen framgår

av tabell 2. Glädjande är att 12 (28)

personer har blivit nya medlemmar

under året. Vi hälsar alla 2022-års

nya medlemmar speciellt välkomna

till Bangolfklubben Linjen.

Art Antal

Styrelsemöten 11 (12)

Extra styrelsemöten 0 (3)

Strategimöten 1 (2)

VU-möten 10 (7)

Tabell 1. Styrelse- och VU-möten 2022  

Årsmötet avhölls onsdagen 23 mars

i Puls arena med ca 20 närvarande

medlemmar. Höstmötet avhölls den

28 september på Puls arena med ca

15 medlemmar.

Representation

Sydsvenska Bangolfförbundet

Andreas Feuk representerade Linjen

vid Sydsvenska Bangolfförbundets

årsmöte i Puls arena den 5 mars.

Inom Sydsvenska Bangolfförbundet

har Andreas Feuk varit adjungerad i

styrelsen och ledamot i utbildnings-

kommittén.

Svenska Bangolfförbundet

Andreas Feuk har representerat

föreningen på Svenska Bangolf-

förbundets årsmöte den 3 april i

Borås. Elisabeth Brandt har också

deltagit på årsmötet (utan rösträtt).

Inom Svenska Bangolfförbundet har

under året följande medlemmar i

Linjen haft olika uppdrag,

Elisabeth Brandt har varit vice

ordförande i förbundsstyrelsen och

ledamot i verkställande utskottet

(VU), samt ledamot i utbildnings-

kommittén.
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Tabell 2. Klassvis fördelning av medlems-

antalet per 2022-12-31

Klass 2022 2021 2020 Förändr

HV 14 14 14

DV 10 9 8 +1

OB 5 7 4 -2

OG 5 6 2 -1

HS 1 3 2 -2

DS 3 4 4 -1

HJ 2 0 0 +2

DJ 1 1 1

PA 1 1 0

FA 0 0 0

PB 3 2 1 +1

FB 1 0 0 +1

PC 5 8 1 -3

FC 2 4 1 -2

Passiv 9 12 15 -3

Heders 2 3 3 -2

Totalt 63 73 55 -10

Licens 22 15 13 +7

Glädjande är att andelen medlemmar 

med spelarlicens har ökat markant. 

Från drygt 20 procent under 2021 till 

35 procent under 2022. 

Ungdomsverksamhet

BGK Linjens ungdomsverksamhet

innefattar ungdoms- och junior-

klasserna, d v s barn och ungdom

mellan 7-15 år och juniorer mellan

16-19 år. Verksamheten har bestått

av olika aktiviteter med regel-

bundna träningskvällar, som basen i

verksamheten. En del av ungdom-

arna har också deltagit i den all-

männa tävlingsverksamheten, serie-

spel m m.

Följande ledare/tränare har varit

aktiva i u-verksamheten under året:

Andreas Feuk ungdomsansvarig,

ledare, planering, 

samordning, stöd, 

bidrag, ekonomi

Kent Kirkegaard tränare

Lars Lindeberg tränare

Erik Nilsson hjälptränare 

Elias Wejsfelt hjälptränare

Kerstin Carlson instruktör vid

lovverksamhet

Ungdomsträning

Tyngdpunkten i verksamheten har

bestått av ca 45 ungdomsträningar på

framför allt onsdagskvällarna. När-

varon på ungdomsträningarna har

varit god och det har varit glädjande

att följa ungdomarnas utveckling och

framgångar under året. Under januari

till mars samt oktober till december

har träningarna huvudsakligen

bedrivits i Puls arena och i maj till

september i Badhusparken. Kent

Kirkegaard och Lars Lindeberg har

varit tränare för ungdomsgruppen.

Elias Wejsfelt har också varit

behjälplig med träning av de yngre

ungdomarna / nybörjarna.

3-manna U/J/U23

Årets upplaga av 3-manna U/J/U23,

benämnd Snöflingan, blev flyttades

till april. Inget deltagande från Linjen.

Intresse finns för deltagande på mot-

svarande läger/tävling i februari 2023.

Ungdoms-SM

Ungdoms-SM arrangerades av Hofors

BGK. Det fanns inget intresse för

ungdomarna att åka till årets USM.

Förhoppningsvis kommer några att

känna sig redo för start under 2023 i

Uddevalla.

Ungdomsläger

Vid Höstlövet i Eskilstuna, SBGFs

utbildningsläger på höstlovet, blev

det i år inget deltagande från Linjen.

Dagsläger

Vid Linjens dagsläger i Puls arena den

28 december deltog fyra ungdomar

från Linjen och två från Asarum.

Ledare under dagen var Fredrik

Tagesson från Olofström/SSBGF och

Lars Lindeberg, Linjen. Det blev en

kul och lärorik dag för både deltagare

och ledare.
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Lovverksamhet

Linjen har erbjudit lovverksamhet

vid både sportlovet och

sommarlovet. Kerstin Carlson har

varit samordnare och ansvarig

instruktör vid dessa tillfällen.

Kerstin hade också rollen som

SBGFs bangolfinstruktör under

sommaren.

Avslutning

Ungdomskommittén vill avslut-

ningsvis rikta ett stort tack till

samtliga ungdomar för deras fina

uppträdande vid träning och tävling.

Ett stort tack också till de tränare

och föräldrar som på olika sätt ställt

upp under året. Ett tack för gott

samarbete riktas också till SBGFs

personal samt förtroendevalda i

Svenska Bangolfförbundets ung-

domskommitté, samt till personal på

Puls arena och kommunens Teknik-

och fritidsförvaltning.

Tävlingsverksamhet

Tävlingsåret 2022 blev en återgång

till mer normala förhållanden

jämfört med pandemiåren 2020 och

2021. Från mitten på februari

kunde det mesta genomföras som

planerat.

Tjejfemman

Årets upplag av Tjejfemman spel-

ades i Uppsala. Inget deltagande

från Linjen.

ÖresundsTouren

Linjen, som var utsedd arrangör av

den första deltävlingen i Öresunds-

Touren, blev en av de första utom-

hustävlingar som kunde genom-

föras efter pandemin. Det fanns ett

uppdämt behov av att få tävla och

tävlingen samlade 48 startande från

13 klubbar.

Tabell 3. Sluttabell division 3 södra B

Seriespel

Linjen erbjöds sent under 2019 en

plats i division 1 p g a ett avhopp

och för-väntningarna var stora inför

åter-komsten i den näst högsta

serien. Svenska serien blev

emellertid inställd 2020 och så även

2021. Linjen har dock dragit tillbaka

sitt lag i division 1 och återfinns

numera endast med ett

representationslag i division 3.

Linjen spelade på hemmaplan i

Badhusparken, samt på Malmö (EB)

och Kärnan. Laget slutade på en

femte (och sista-) plats i division 3

södra B.

Klubbmästerskap

KM-helgen inleddes i vanlig ordning

med mixedspel på lördagen.

Mixedparet Erik Nilsson / Ingela

Norlin, vann mixedklassen på 169

slag över fyra serier. Fyra par ställde

upp i årets mixedklass.

På söndagen spelades de

individuella klasserna över tre varv i

strålande solsken. Tyvärr lockade

tävlingen detta år endast sex spelare

i fem klasser. Bäst totalt, oavsett

klass, blev Kent Kirkegaard. Vinnare

i superfinalen (solvalla) blev över-

raskande Lars Lindeberg som bara

spurtade iväg.
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Inomhus-SM

För första gången arrangerade Linjen ett

Inomhus-SM som kombi. Tävlingen

spelades över 10 varv, fördelat på lika

antal serier filt och EB. 53 spelare kom

till start fördelat i fyra klasser. En SM-

arbetsgrupp bildades i augusti och

träffades vid fyra tillfällen för planering

och avstämning.
Tabell 4. Första-, andra- och tredjeplatser

NT Landskrona Tour 3 (20/2)

C Sven Matsson Tvåa

LandskronaTouren, final (20/3) 

C Kerstin Carlsson Tvåa

C Helene Björlin Trea

Klubbmästerskap, mixed (3/9)

Erik N / Ingela N Guld

Kent K / Helene B Silver

Elias W / Eva D Brons

Roberto S / Galina S Fyra

Klubbmästerskap, ind (4/9)

HV Kent Kirkegaard Guld

DV Eva Dürholt Guld

OB Lars Lindeberg Guld

OG Ingela Norlin Guld

OG Helene Björlin Silver

PB Elias Wejsfelt Guld

NT Landskrona 1 (30/10)

B Eva Durholt Trea

C Helene Björlin Segrare

C Tommy Nilsson Tvåa

C Sven Matsson Trea

Inomhus-SM, kombi (26-27/11)

OD Eva Durholt Brons

Tävlingsresultat 2022

Nedan följer en sammanställning av de

framskjutna placeringarna 1-3 vid

tävlingar under 2022. För några av de

större tävlingarna återfinns även övriga

placeringar längre ned.

Förbundets nya satsning på att live-

streama bangolftävlingar gjorde att

Eddie Söderlund på uppdrag av

SBGF var på plats under tävling-

arna och såg till att producera ban-

golf-TV via de fyra utplacerade

kamerorna på banområdet.

Hur gick då tävlingen? Ja, som

vanligt hög spänning in i det sista i

vissa klasser, medan andra var

ganska avgjorda när finalvarven

inleddes. Från Linjens sida är vi

glada och stolta över det brons som

Eva Dürholt tog hem i OD-klassen.

Personal och cafévärdar vid Inomhus-SM Segrare i HS, DS, OD och OH

F
o

to
: 
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a
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Aktiviteter

Veteranträffar

Klubbens veteraner har haft några

utbyten med andra klubbar och

träffats under ett par gånger under

året, såväl inomhus som utomhus.

Gunilla Nilsson har varit samord-

nare för veteranträffarna.

Klubbkvällar

Under inomhus- och utomhus-

säsongerna har klubbkvällar hållits

ett antal onsdagar. Kvällarna har

innehållit både bangolfspel och

olika sociala aktiviteter. Klubb-

kvällarna utomhus anordnades var-

annan onsdag med olika värdar vid

varje kväll. Kerstin Carlson har

varit samordnare för dessa klubb-

kvällar.

Tipsrundor

Tipsrundorna med Janne och Roger

som ansvariga startade pandemiåret

2020 och är således inne på det

tredje året i Linjens regi. Några för-

ändringar gjordes inför detta tredje

år och populariteten fortsatte vara

hög, om än något färre än under

just åren med pandemi.

Inför året hade Janne Lindell

aviserat att 2022 blir det sista året i

rollen som ansvarig. Den 27

september arrangerades en avslut-

ningstisdag med tipsrunda, utställ-

ning av bilder och resultat från tidi-

gare år, samt fika och prisutdelning

i Puls arena. Janne och Roger blev

avtackade av BGK Linjen men

också av alla tipsrundedeltagarna.

Vi hoppas i skrivande stund att det

kanske kan bli någon liknande

verksamhet med tipsrunda och

social träffpunkt som tema även

under 2023.

Historik från tipsrundans alla år med Janne

Janne Lindell, tipsrundegeneral och kreativ 

frågekonstruktör

Utbildning. Fortbildning

Utbildningsverksamheten har be-

stått av folkbildning i egen regi

samt deltagande på externa kurser,

föreläsningar och olika fortbild-

ningar. Kommittén har också svarat

för att söka utbildningsstöd från

Landskrona stad.

Grönt Kort

Sex medlemmar har utbildats i

Grönt Kort den 3 november i Puls

arena. Grönt Kort, är introduktion

för nya medlemmar/spelare (och

allmänhetsspelare). Deltagarna får

grundläggande kunskap om regler

samt teknik, speltips och en kort

presentation av sporten och klubb-

en. Andreas Feuk har varit ansvarig

utbildare
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HLR-utbildning

Föreningen har samarbetet med brf

Rorsmannen 2, d v s grannhuset i

Badhusparken. I september genom-

fördes två kvällar med hjärt-lung-

räddning i Linjens klubbstuga till-

sammans med boende i 26:an. Fem

medlemmar, tre personal och en

extrapersonal tog chansen att upp-

datera sina kunskaper i ämnet.

Senare under hösten erbjöd Lands-

krona stad och RF-SISU Skåne en

HLR-utbildning som två medlemmar

deltog på.

SBGF-utbildningar

Två Linjenmedlemmar var anmälda

till regelkunskapskurs och tävlings-

ledarkurs i Eskilstuna i september i

samband med SBGFs utbildnings-

helg. Kurserna blev tyvärr inställda

på grund av sjukdom m m.

FaR-verksamhet

Föreningen är en av Landskronas

ideella och privata FaR-aktörer.

Fysisk aktivtet på recept (FaR) kan

förskrivas av legitimerad vårdper-

sonal och erbjudas personer som är i

behov av fysisk aktivetet som

komplement till traditionell medicin.

Sedan ca 20 år tillbaka är klubben är

en av friskvårdsaktörerna inom

ramen för FaR. Ingen person har

under 2022 fått ett FaR-recept som

nyttjats för att lösa ett subventionerat

periodkort i Puls arena eller

Badhusparken.

Under 2019 utvidgades vårt

folkhälsoåtagande och vi blev även

samverkande förening inom GoFaR i

Landskrona. GoFaR står för gemen-

samt ordnad fysisk aktivitet på

recept och innebär att framför allt

personal inom elevhälsan får

möjlighet att skriva ett recept till

någon elev som är i extra behov av

fysisk aktivitet i någon form.

BGK Linjen har varit en av drygt tio

föreningar i Landskrona som deltagit

under året. Ingen elev/ungdom har

fått utskrivet ett recept på bangolf

under 2021

Folkbildning

I samverkan med RF-SISU Skåne

har 19 (12) folkbildningsarrange-

mang genomförts med sammanlagt

62 (74) tillfällen och 198 (163) ut-

bildningstimmar rapporterats. Verk-

samhetsformerna har varit lärgrupp,

kurs, föreläsning och kulturarrange-

mang (tabell 5).

V-form 22 21 20 19

Arrangemang 19 12 18 17

- lärgrupp 13 12 15 14

- kurs 3 0 0 2

- föreläsning 1 0 2 0

- kulturarrang 1 1 1 1

Tillfällen 62 74 75 39

Utb timmar 198 163 156 96

Tabell 5. Folkbildning 2022  

Övrig samverkan

Föreningen har haft ett gott sam-

arbete med RF-SISU Skåne genom

fr a Cornelia Kronvall som varit

klubbens kontaktperson och i sin

roll bistått klubben med värdefulla

råd och stöd i vår folkbildande verk-

samhet.
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Kommunikation

Hemsida

Klubbens webbplats www.linjen.nu

har varit en viktig kanal där vi

kunnat nå ut med information till

både medlemmar, tävlingsspelare

och allmänhet, samt ge ytterligare

en möjlighet för oss att framhålla

våra samarbetspartners. Hemsidan

är välbesökt och utgör idag också

en sammanhållande bas för arkiv,

historik och all typ av information

om föreningen.

Under 2022 meddelade RF att

erbjudandet om hemsida via

IdrottOnline inte längre kommer

ges fr o m 2023. Vid årsskiftet

släcktes vår tidigare hemsida ned

och en ny tillfällig hemsida har

skapats i KlubbenOnline.

Facebook

Aktiviteten på klubben facebooksida

har varierat under året. Vissa inlägg

har gillats och delats av medlemmar

samt andra intressenter. Förhopp-

ningen är en högre aktivitet under

2023 och att fler gillar eller följer

sidan för bästa publicitet och

spridning i de sociala medierna.

Inom ramen för projektet kring ny

anläggning i Badhusparken, så har vi

haft dialog och möten med staden,

arkitekter, energirådgivare m fl för

att om möjligt kunna bygga om och

renovera vår klubbstuga.

Bananläggningarna i Puls arena och

Badhusparken har iordningsställts

inför säsongen och uppdaterats med

vissa nödvändiga åtgärder. Fler

insatser kring banorna kommer att

ske under 2023.

Under sommaren har sex ferie-

praktikanter, förmedlade via Lands-

krona stad, haft sommarjobb på

anläggningen. Tommy Nilsson har

varit arbetsledare och Lotta Palumbo

handledare för dessa skolungdomar,

som med Lottas engagerade ledning

varit en mycket god hjälp i

Badhusparken under högsommaren.

Anette Larsson har också haft

regelbundna avstämningar med

personal på Landskrona stad ang

drifts- och utvecklingsfrågor för

verksamheten i Puls arena.

Den 12 november genomfördes en

höstträff i Badhusparken med

lövräfsning, iordningställande i

Stugan, samt en god gulaschsoppa

som avslutning på sammankomsten.

Ett tiotal medlemmar slöt upp vid

träffen.

Anläggning
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Hållbar utveckling

Under åren har ett antal beslut och

åtgärder gjorts inom ramen för vårt

ansvarstagande kring miljöfrågor,

hållbarhet och energi-hushållning

Årets bidrag har bl a varit inköp av

ny kaffebryggare och tillagning av

ekologiskt samt rättvisemärkt kaffe

även i Badhusparken. Det har varit

en god investering ur flera apekter

kring hållbarhet. Kaffebönorna är

från odlare som är 100% eko- och

fairtradecertifierade.

Sedan tidigare har vi investerat i

följande eller beslutat att tillämpa

följande åtgärder för att i någon mån

bidra till en hållbar utveckling:

• Installation av värmepump till 

Stugan

• Policy att hålla användningen av 

engångsartiklar på en mycket 

minimal nivå i vår kiosk- och 

caféverksamhet 

• Inköp av diskmaskin till 

Bangolfhallen och nya kiosken i 

Badhusparken

• Inköp av porslin och flergångsartik-

lar till kioskverksamheten i  Badhus-

parken och till Linjens Café & Mini-

golf i Puls arena.

• Alkylatbensin till gräsklippare och 

ben-sinlövblåsare (utrangerad 

respektive används endast vid blöt 

väderlek)

• Sorterar visst emballage m m från 

café och kiosk som lämnas till 

återvinning 

• Verkar för att minimera mängden 

osorterat avfall genom att abonnera 

på ett 660-literskärl (tidigare 

container) kompletterat med ett 660-

literskärl för kartong/well

• 370-literskärl för trädgårdsavfall 

med 14-dagarstömning under 

säsong

• Inköp av två elektriska lövblåsare 

för att eliminera emissioner till luften, 

förbättra arbetsmiljön för personalen, 

samt för att minska buller i närmiljön

• Prioriterar tåg och buss vid längre 

resor som görs i klubbens regi till 

t ex möten, kurser, läger, SM-tävling-

ar etc

• Differentierade ersättningar 

beroende på val av färdmedel till 

SM-tävlingar, där tåg gynnas framför 

en stegvis minskning till buss, bil 

respektive flyg

• Miljöskonsamma rengöringsmedel 

och städprodukter

• Inköp av ny batteridriven 

gräsklippare

• Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe i 

både Puls arena och Badhusparken

Mycket arbete och ansträngningar

återstår för att i än högre utsträckning

ta föreningens samhällsansvar i

hållbarhets- och klimatfrågor och

föra dessa till en högre och mer

hållbar nivå.
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Övrig verksamhet

Landskrona Idrottsföreningars sam-

organisation (LISA) erbjöd för-

eningslivet att, på uppdrag av Lands-

krona stad, hjälpa till med olika

evenemang i staden under året.

Vid ett par tillfällen i juli bistod ett

par medlemmar med värdskapet vid

sommarkonserter på Rådhustorget.

Under december bistod föreningen

med att ta bort och placera ut nya

marschaller samt tända dessa på

olika ställen i stadskärnan. Linjen

svarade för tre dagar och

sammanlagt ställde ca 10

medlemmar, föräldrar med flera upp

i dessa arbetsinsatser.

Avslutningsvis vill styrelsen passa

på att rikta ett stort tack till

Landskrona stad och dess Teknik-

och fritidsförvaltning samt individ-

och familjeförvaltning, Arbetsför-

medlingen, Svenska Bangolfför-

bundet, Sydsvenska Bangolfför-

bundet, RF-SISU Skåne, sponsorer,

besökare/gäster, tävlande, publik,

personal och, inte minst, alla med-

lemmar och föräldrar som ställer

upp i det gemensamma klubb-

arbetet.

Landskrona, 6 mars 2023

Anette Larsson Lars Brandt

Andreas Feuk Ingela Norlin

Tore Larsson Lars Lindeberg

Stefan Möller Erik Nilsson

Slutord

Arkivfoto från december 2021
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