Verksamhetsplan 2018
Framtagen våren och hösten 2017

Hammarö GK

VISION
Hammarö GK - det naturliga valet för alla!

VERKSAMHETSIDÉ
Hammarö GK erbjuder en stimulerande golfupplevelse av hög kvalitet där
medlemmen är i fokus. Ledorden i verksamheten är tillgänglighet, vänligt
bemötande, utveckling och sund ekonomi.

Med stimulerande golfupplevelse menar vi:
 Att vi erbjuder hög kvalitet på bana och tee
 Att banan ska vara ”utmanande” och rolig för alla kategorier
 Att det finns en bra och fungerande kiosk
 Att vi har fina övningsområden,
 Restaurang som erbjuder god mat och trevlig miljö
 Shop och kansli med ett trevligt bemötande
 Städade miljöer, rena fräscha toaletter
 Att vi erbjuder kurser, individuell och gruppträning som utvecklar vårt golfspel
 Att vi har golfvärdar som välkomnar och berättar om vad om är bra att tänka på vid spel på vår
bana, men som också är en kontrollfunktion så att folk anmält ankomst.
 Tydlig skyltning på banan (vägskylt).
 Bra speltempo – ”hitta bollen” – Tänk på att släppa igenom, hålla tider och följa golfvett
 Att vi kliver av 18:e hålet med ett leende på läpparna.
 Att vi arbetar med ständig förbättring av vår anläggning

Med medlemmen i fokus menar vi:
 Vi erbjuder mervärden och riktade erbjudanden
 Att alla medlemmar ska känna sig sedd och hörd
 Vi har bra sätt att kommunicera med våra medlemmar – Hemsida, nyhetsbrev, sociala medier
 Klubben byggd för oss – men vi medlemmar har också ansvar för att skapa positiv stämning.
 Att som medlem få ta med en gäst till reducerad kostnad!
 Varierad prissättning på olika speltider vilket gör att de mest efterfrågade tiderna blir mer
tillgängliga.
 Det ska finnas olika typer av medlemskap
 Medbestämmande möjligheter – bättre kommunikation mellan klubb och medlemmar
 Vi utgår från medlemmen när beslut tas
 Att avgiften ska motsvara det värde medlemmen får
 Det ska finnas ett utbud av attraktiva klubbkläder
Med tillgänglighet menar vi:
 Att det finns möjlighet att få speltid utifrån sina förutsättningar (barnfamiljer, arbete osv)
 Att veta när det går att spela
 Att det är lätt att ta sig till klubben
 Att det svaras i telefonen
 Att hemsida, Facebook och Instagram uppdateras
 Att ha en bra avvägning mellan bokningsbara tider och tävlingar
 En bana som är öppen så långt det är möjligt (väder, vind, frost)
 Att vi skapar möjlighet för nybörjare och ny medlemmar att få spelsällskap
 Tillgänglighet till hela golfkonceptet – Restaurang, omklädning, shop, kiosk, pro, övningsområde

VÄRDEGRUND
Hänsyn – Ödmjukhet – Glädje – Kvalitet
Hänsyn
 Öppenhet
 Lyhördhet och respekt i vår kommunikation med varandra samt även mot vår
förening, bana och varumärke
 Ta hänsyn till allas åsikter
 Ta hänsyn till allas olika förmåga
 ”Familjemedlemskap” för att ta hänsyn till hela familjens möjlighet att spela lite nån gång istället
för att EN medlem slutar p.g.a. tidsbrist (specialmedlemskap)
 Visa hänsyn för banpersonal, och banpersonal för spelare på banan
 Bry sig om andra spelare: Bjuda in ensamspelare, gå ihop i 2-bollar om trångt på banan
 Vinka igenom och vara forecaddie
 Att komma i tid, visa hänsyn på banan
 Gå på rätt tid
 Att följa golfvett
 Visa våra nya medlemmar förståelse
 Ta hänsyn till miljön
 Behålla karaktären på banan
 Släppa på prestigen
 Vara lyhörd för andras åsikter
 Bli sedd med uppskattning
 Respekt
 Släppa igenom
 Vänta på sin tur
 Ta ansvar










Ödmjukhet
Vi visar ödmjukhet i vår beslutsprocess, samt även i vår framgång
Gentemot varandra
Ha förståelse för andra medlemskategorier och olikheter
Erbjuda möjligheter/anpassningar som passar fler kategorier: Handikapp, sällanspelare
Mångfald skapar mervärde
Förståelse – vad kan jag lära av dig?
Vilja utveckla
Lyssna på andra

Glädje
 Alla kontakter och upplevelser med Hammarö GK ska genomsyras av glädje
 Kul att komma till Hammarö GK – Faddersystem
 Kul att spela golf
 Kul att träffas
 Ha roligt ihop, bjuda till själv, bry sig om
 Trevligt bemötande i receptionen, shop, restaurang och mellan medlemmar
 Göra roliga aktiviteter i samband med städdagar och möten
 Gemenskap
 Lustfyllt
 Vara glad när man lämnar banan
 Roligt tillsammans
 Hänga med medlemmar
 Längtan till golf
 Man vill till Hammarö GK
Kvalitet
 Organisationen ska kännetecknas av hög kvalitet
 Bra bana - Konkurrenskraftig i förhållande till andra banor runt omkring!
 Hela klubben fungerar bra - Viktigt att ha hög kvalitet även i övriga delar: Receptionen, shop, range,
kiosk och övningsområden.
 Bra samarbete mellan klubbchef, PRO, banpersonal, shop, reception, restaurang, kommittéer och
styrelse
 Bra hemsida
 Bra träningsmöjligheter
 Bra rutiner
 Vi ska vara nöjda med resultatet

MÅL
Övergripande mål
Antal medlemmar
2017
1016
Mål 2018
1070
Mål 2020
1200
Kvinnliga medlemmar
2017
27,8 %
Mål 2018
30 %
Mål 2020
35 %
Juniormedlemmar
2017
143
Mål 2018
150
Juniormedlemmar i träning
2017
93
Mål 2018
100

JUNIORKOMMITTÉN
Ordförande: Peder Gillstedt
VAD

HUR

VEM

NÄR

Golftjej

Träning,
Rangehäng,
Korthål

Filip, Fredrik

1 pass/veckan

Tjejkväll

Alla på klubben

Rangehäng

Steg 3

Ledare/Juniorer

1 pass/veckan

Korthålsbanan

Ledare steg 1 o 2

Ledare

1 pass/veckan

Söndagsgolf

1:a i månaden x 3

Ledare

Söndag

VGDF Junior

Info

Alla 36

Januari

Skolgolf

Friluftsdagar

Högstadiet

Prova på golf

Skandia Kids

Juniorkommittén Vår/Sommar

Bagbod

Alla juniorer varsitt skåp

Fri vagn

Möjlighet att låna vagn
på klubben

Rangekort

Skandia Kids

Steg 1 Filip

Styrt/Nybörjare

Våren 2018

Laget.se

Filip/Ledare/Juniorer

Alla

Alltid



HERRKOMMITTÉN
Ordförande: Stefan Johansson
VAD

HUR

VEM

NÄR

Upptaktsmöte

April - 18

Tävlingsplan

Okt - 17

Lägga tävlingarna i GIT

Jan - 18

Förenkla administration



100 % swishbetalningar,
presentkort, Order of merit

Rekrytera fler
kommittémedlemmar

Höst - 17

Öka deltagandet på
onsdagarna

Information

Öka deltagandet på
grabbcuppen

Inbjudan - Info

Öka deltagandet i masters

DAMKOMMITTÉN
Ordförande: Majlis Iverlund
VAD

HUR

VEM

NÄR

Öka 10% snittdeltagare på Fadderronder onsdagskvällar
tisdagstävlingar
Fånga upp från
nybörjarkurser
Fånga upp äldre juniortjejer

Damkommittén 2018

Fortsatt ökning av
tävlingsdeltagare (25%)

Synliggöra vår
damverksamhet under
Golfens dag 19/5. Annonsera
i lokala infoblad

Damkommittén 2020

Bildpresentation av
kommittémedlemmar på
hemsidan

Ta foto – Lägg in

Damkommittén 2018



SENIORKOMMITTÉN
Ordförande: Christer Åbjörn
VAD

HUR

VEM

NÄR

Öka antalet funktionärer

Personlig kontakt

Kommitténs
starters och
ordförande

April-Maj

CN + TF
leder

Våren 2018

Fånga upp på vårmötet
Utbilda kommittén i GIT

Info i grupp om
resultatinrapportering
”Praktik” vid tävlingar

Skapa trivsel bland
seniormedlemmar

Tävlingsprogram med varierande
spelformer

Under hela
säsongen

Fånga upp nya
seniormedlemmar

Kansliet har uppgifter om vilka
som har åldern inne

Under hela
säsongen

Kontakta nya medlemmar med
ett riktat meddelande
Fungera som fadder
Upptaktsmöte

Slutet av
april

Arrangera 20 tävlingar
under säsongen

2018

Enklare golftävling för
”sällanspelare”



BANKOMMITTÉN
Ordförande: Peter Svensson

VAD

VEM

NÄR

Banpersonal

Våren 18

Nya röda tees (2020 plan)

Banpersonal

2018

Nya vägar

Banpersonal

18/19

Spelbarhet 8+10

Banpersonal

2018

Rensa till höger på 6an

Banpersonal

2018

Bredda 18:e green

Banpersonal

2018

Planare green på 18:e
(lättare inspel m lång klubba)

Banpersonal

19/20

Rensa skogen mellan hål 1 och 18
(klippbart = spelbart, lägga igen dike)

Banpersonal

18/19

Se övriga punkter i arbetsdokument från
bankommittén -> 2020

Banpersonal

2018

Renovera och dränera range

HUR

Förbättra med bättre mål med avstånd
från utslagsplats samt bättre skyltning



FASTIGHETSKOMMITTÉN
Ordförande: Björn Nordenhammar
Övergripande mål
Att byggnader och kringliggande mark ska vara funktionella och i gott skick.
Utveckla vår bana och vår verksamhet genom nya projekt.
Strategi
Genom tillsyn/besiktning av byggnader upprätthålla underhållsplaner Fånga upp idéer/förslag från
medlemmar och kommittéer Kontinuerlig kontakt med hyresvärden för klubbhuset.
VAD?

HUR?

VEM?

NÄR?

Husvagnsparkering

Pågår

Egen regi

2018

Nya dörrar, korridoren klubbhuset Pågår

Fastighetsägare

2018

Målning korridor

Sponsor

2018

Plattor på uteplatsen uppjustering

Hyresvärd

2018

Utökning av uteplats

Egen regi

2019/2020

Borttagning av träd mot 18:e
green

Egen regi

2018

Stenbron

Egen regi

2018

Golfstudio

Vintern 17/18

Bidragsfinansierad
Entreprenad
Ca 40000 kostnad för klubben

2018/2019

Handikappanpassning klubbhuset

Hyresvärd

2018

Handikapp – P-plats - klubbhuset

Hyresvärd

2018

Underhåll verkstad

Enl Jannes underhållsplan

2020

Drivingrangehuset upprustning

2020

Belysning lektionsplats

2018

Lastplatta varuintag – göras större

2020

Kiosken-upprustning runt omkring

2019

Flytt starthus

2018

Tävlingsexpeditionen

Fler hyllor/skåp?

2018

Rensning förråd vid pausrum

2020

Årlig inventering av byggnader för
framtagande av underhållsplan

Årligen



TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ordförande: Susanne Carlsson
VAD?

HUR?

VEM?

NÄR?

Öka antalet deltagare i tävlingar
med 5 % jämfört med
föregående säsong

Tävlingsprogrammet ska färdigställas tidigt
på säsongen.

Tävlingskommittén

Februari

Utvärdera 2017 års tävlingar - vilka ska
kvarstå/utgå, sponsorer eller ej

Tävlingskommittén

Nov/dec - 2017

Lägga in samtliga tävlingar i GIT inklusive
tydlig information om tävlingens upplägg
ex v avgifter och starttider

Ordförande TK

April - 2018

Kontinuerlig uppdatering av
tävlingskommitténs webbsida

Ordförande TK

2018

Jämn fördelning mellan par- resp.
singelklasser

Tävlingskommittén

2018

Mix av olika tävlingsformer

Tävlingskommittén

2018

Informationstavla utanför tävlingskansliet
som marknadsför klubbens tävlingar

Tävlingskommittén

Maj - 2018

Under 5-dagarsgolfen marknadsföra
golfveckan

Tävlingskommittén

Juli - 2018

Öka antalet kvinnor som deltar
på tävlingar med 10 % med
baseline 2017

Lottad scrambletävling, endast för
medlemmar

Tävlingskommittén

2020

Samordna klubbens samtliga
tävlingar med övriga kommittéer
och banpersonal

Planeringsmöte med samtliga kommittéer

Ordförande TK

Jan - 2018

Förbättra tävlingskommitténs
inre arbete

Samtliga medlemmar i tävlingskommittén
ska genomgå kurs tävlingsledning TRL 1

Ordförande TK

2018

Samtliga medlemmar i tävlingskommittén
ska genomgå utbildning om GIT-systemet
(Ninni - Kil, Christina - Arvika)

Ordförande TK

Mars - 2018

En "upptaktstävling" för samtliga
medlemmar i samtliga kommittéer

Tävlingskommittén

Maj - 2018

Genomföra juniortävlingar som arrangeras
av golfförbundet tillsammans med
juniorkommittén

Tävlingskommittén,
juniorkommittén

2018

Skapa struktur och ordning och reda
på tävlingskansliet

Ordförande TK

April - 2018

Minst 100 deltagare på KM

Tävlingskommittén

2018

Stärka samarbetet med övriga
kommittéer

Öka klubbkänslan



MARKNADSKOMMITTÉN
Ordförande: Kjell Edlund
Mål sponsorintäkter
2017
2018
2020

ca 950.000
1.200.000
1.500.000

VAD?

HUR?

Prishöjning nya sponsorer
Merförsäljning befintliga sponsorer
Platinumnivå 40.000
Uppskyltning av range
Uppskyltning av parkering
Husbilsparkering
Personalkvällar företag

Footgolf

VEM?

NÄR?



MEDLEMSKOMMITTÉN
Ordförande: Anna Roswall
VAD?

HUR?

Hemsida, nystart (B,I,R)

Förbättra hemsidan
tillsammans med
kommittéer

Nyhetsbrev (B)

Utformning
Innehåll
Frekvens

Rookierunda (B,I)

Sällskapsspel för dig som
söker spelkompis

Nine&Dine (B)

Lokalt sällskapsspel + mat

VEM?

1 mars 2018

MZ

April, maj
Minst 2/mån

11 Hål + korvgrillning (B)

Början
oktober

Golfens dag (B,I,R)

Framgångsfaktor =
Engagera medlemmar
Involvera alla kommittéer
Prova på

Använd HöGK (B,R)

För aktiviteter med
vänner, företaget,
kommunen – Paketering

Välkomstbrev nya medlemmar
(I)

Info om vår verksamhet

Välkomstträff (I)

Bjud in nya o passiva på
information från
klubb/kommittéer

Brev till nyinflyttade (R)
Ringa passiva (R)

19 maj

Filip/Martin

JLL

3 april

LH

Varje månad
Jan-feb

LH, JLL, MZ +
kommittéer
Anslagstavlor
Hemsida

Förkortningar
B – Behålla medlemmar
I – Introducera medlemmar/spelare
R – Rekrytera medlemmar

Löpande

Löpande

Inkludera de som spelar 12 rundor/säsong

Se över medlemsformer

Bild på styrelse o kommittémedlemmar

NÄR?

Oktober-17

Mars-18



