Verksamhetsplan 2020
Framtagen hösten 2019

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 nya 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 aktiva medlemmar
2017
974
2019
983
Mål 2020
1000
Kvinnliga medlemmar
2018
27,6 %
2019
27,3 %
Mål 2020
28 %
Juniormedlemmar
2019
118
Mål 2020
130
Juniormedlemmar i träning
2019
70
Mål 2020
80

MEDLEMSKOMMITTÉN
Ordförande: Lena Hedström slutar. Ny ordförande behöver utses
VAD?

HUR?

VEM?

NÄR?

Arbeta med kulturenkät Vision
50/50

Gå igenom svaren och ta
fram aktiviteter

Medlemskom
mittén

2020

Sällskapsrundor (B,I)

Sällskapsspel för dig som
söker spelkompis

Alla
kommitteer

April, maj
Minst 2/mån

Medlemskom
mittén+junior
kommittén

Juniorkommittén efterfrågar
bättre stöd och samarbete
Hemsida kontinuerlig
uppdatering (B,I,R)

Ta hjälp av anställda,
kommittéer och
medlemmar med
uppdatering

9 hål+AW (B)

Lokalt sällskapsspel + mat Ordförande

Kommitteer,
anställda,
medlemmar

Medlemskommitten +
Restaurang

Under 2020

Maj, jun,
aug

Golfens dag (B,I,R)

Medverkan? Öppet Hus
annan dag?

Medverkan?
Annan dag f
medlemmar?

Använd HöGK (B,R)

För aktiviteter med
vänner, företaget,
kommunen – Paketering

Filip/Martin

Löpande

Välkomstpaket och info nya
medlemmar (I)

Välkomstbrev och ge
aktuell info när blir ny
medlem, introduceras t
Filip, visas runt osv

MZ/?

Löpande

Brev till nyinflyttade (R)

Infobrev till
nyinflyttade i
kommunen

MZ/?

Varje månad

Bild på styrelse o kommittémedlemmar

Anslagstavlor
Hemsida

JLL

Mars-20

Filip+juniorkommitte

V9, 16, 24,
10-14 juni

Träningsläger nya juniorer
sport- påsk-, sommar-lov

Förkortningar
B – Behålla medlemmar

I – Introducera medlemmar/spelare

R – Rekrytera medlemmar



JUNIORKOMMITTÉN
Ordförande: Johan Bergström
VAD

HUR

VEM

NÄR

Golftjej

Träning,
Rangehäng,
Korthål

Vakant

1 pass/veckan

Vinterträning

Träning

Filip

Jan-Apr

Vårträning

Träning

Filip

Maj-Jun

Sommarträning

Träning

Filip

Jun-Aug

Höstträning

Träning

Filip

Aug-Sep

Söndagsgolf

1:a i månaden x 3

Ledare

Söndag

VGDF Junior

Info

Alla 36

Januari

Rangekort

Bollplockning på rangen

Vakant

Hela säsongen

Laget.se

Filip/Ledare/Juniorer

Alla

Alltid

Rekrytering av ledare

Utbildning

Filip och VGDF

Alltid

Kick-off för
träningsverksamheten

Lite aktiviteter samt
korvgrillning.

Filip med ledare.

April/Maj -19

Seriespel

Seriespel för alla
Juniorer som tävlar på
Future eller Elit

Vakant

Juli



HERRKOMMITTÉN
Ordförande: Göran Kronström
VAD

HUR

VEM

NÄR

Planeringsmöte

Dec.-19

Sätta tävlingsplan

Jan.-20

Lägga tävlingarna i GIT

Feb.-20

Förenklad administration

100 % swishbetalningar,
presentkort, Order of merit

Löpande

Bibehålla deltagandet på
Onsdagsgolfen

Resultat- och medlemsinfo
via hemsidan.

Apr – 20

Bibehålla deltagandet på
Grabbcuppen

Resultat- och medlemsinfo
via hemsidan

Apr -20

Öka deltagandet i Masters Se över nya möjligheter för

Sep - 20

deltagande



Damkommittén, ordförande Majlis Iverlund
VAD

HUR

VEM

NÄR

Tävlingsprogram

DK

Lägga in tävlingar i GIT
15 tisdagar + 3 övriga
Rekrytera DK-medlemmar
Öka antal damer på
tisdagar

DK

SepDec19
Jan 20

Bild på DK på Hemsida

Ej just nu, vi är 6 st
Bjuda in damer vi träffar
på klubben Fånga upp
från Filip
?

Utbilda i GIT

I grupp och egenträning

Upptaktsmöte

Apr 20

DK

Älvorna Dansar
Bjuda in KSD damer

Inbjudan

Midsommardansen

Herrar inbjudes till 9-hål
scramble

Administrera 18 tävl.
Lottning söndagar och
lägga in res tis/ons
Arrangera prisutdelningar
och samvaro under
säsongen 4-5 ggr

Hela
säsongen

Dec 19 Apr 20
Apr 20

Majlis

21/5
2020

DK

18/6
2020
Hela
säsongen

DK

Hela
säsongen

√

SENIORKOMMITTÉN
Ordförande: Christer Åbjörn
VAD

HUR

Skapa trivsel bland
seniormedlemmar

Tävlingsprogram med varierande Seniorkomm. Under hela
spelformer, totalt 20 tävlingar.
säsongen
Mixade startfält och blandat
singel och partävlingar.

Information om vår
verksamhet

Upptaktsmöte med information
om spelprogram m.m.
Höstmöte med summering av
säsongen och prisutdelningar.
Gruppmail med information.

Seniorkomm. April

Öka antalet funktionärer
och klubbvärdar

Personlig kontakt och informera
på vårmötet

Seniorkomm. April-Maj
2020

Endags golfresa

Bussresa till närbelägen golfbana Reseledare
med fika, spel samt lunch

Utbyte med andra
värmländska golfklubbar

Arrangera tävlingar som ingår i
Seniorkomm. Maj resp.
Värmlandsserien D50 resp. H50.
September
Arrangera Tredagars tillsammans
2020
med Kils GK och Karlstad GK

Utbyte med andra
mellansvenska
golfklubbar

Delta med två lag i Mellansvenska Veteranserien H65 resp.
H75

Lagledarna

Maj –
Augusti
2020

Kontinuerlig uppdatering
av seniorernas hemsida

Inbjudningar, resultat och annan
information.
Kompletteras med info på
anslagstavlor.

Seniorkommittén

2020

Tord F

2020

Förenkla administrationen Swishbetalningar
Använd Order-Of-Merit i GIT

VEM

NÄR

Oktober
Fortlöpande

Sept 2020



Bana

Dränering och bevattning range

Renovering range samt vision för range
2020 och förbättringsplan för
träningsområden

Banpersonal

Hösten 19

Janne, Peter, Filip
Ta fram en
idé som gör
vår range till
en
attraktion

Klart

Pågår

Bredare och planare green på 18:e
(lättare inspel m lång klubba)

Banpersonal

Stort projekt
skjuts på
framtiden

Gällande förbättring av Tee 48 så är det
vår förhoppning att tee hål 1 och hål 10
skall ”torvas av” och jämnas ut.

Banpersonal

2020 (Flyttad
från 2019)

Förbättring damm hål 9

Banpers/extern.

2020

Ny tee 48 hål 5

Banpersonal

2020

Utökat greenområde hål 10

Banpersonal

2020

Gallring ut med banan

2020

Pågår

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Ordförande: Peder Gillstedt
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?

Underhåll verkstad

Enl Jannes underhållsplan

Nya broar vid diket på 6:an
Drivingrangehuset upprustning.

VEM?

NÄR?

Egen regi 2019
Målning m.m.

Egen regi 2020

Ny sopsortering istället för container
vid personalparkeringen.

Egen regi 2020

Plank mot husbilsparkeringen samt
framdragning av sommarvatten.

Egen regi 2020

Uppfräschning kiosken vid 9:an.

Egen regi 2020

Asfaltera husbilsparkeringen ??

2020 ??

Ombyggnad /renovering av dam/herr
omklädningsrum

Egen regi 2020/2021

Uteservering restaurang. Etapp 2

Tak samt inglasad uteservering
Egen regi 2021/2022
vid restaurangen.

Uteservering restaurang. Etapp 3

Utbyggnad av uteserveringen
ner mot 18:e green.

Årlig inventering av byggnader för
framtagande av underhållsplan.

Egen regi 2021/2022
Egen regi Årligen

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ordförande: Susanne Carlsson
Tävlingskommitténs (TK) uppdrag är att planera och genomföra klubbens övergripande tävlingar. Tävlingarna
ska ha en god spridning mellan par- och singeltävlingar, olika spelformer samt olika klasser för att locka så
många som möjligt till att delta.
VAD? (Mål)

HUR?

VEM?

NÄR?

Öka antalet deltagare i klubbtävlingarna jämfört mot
föregående säsong

Tävlingskalendern ska
färdigställas senast 1/3 och
läggas in i GIT senast 1/4.

Ordf tävlings kommittén

1 april,
2020

Genomföra minst femton
klubbtävlingar.

Tävlings kommittén

2020

Klubbtävlingarna ska ha en
mix av singel respektive
lag/par tävlingar.

Tävlings kommittén

2020

Att i vissa lagtävlingar erbjuda Tävlings att man förutom laganmälan kommittén
även kan göra en individuell
anmälan och därefter lottas
ihop i ett lag ex v i Big Bang.

2020

Medverka i arbetet med
planering och genomförande
av Femdagarsgolfen.

Tävlings –
kommittén,
klubbchef

2020

Öka antalet damer i klubben som
deltar i klubbtävlingarna

Enkät ut till klubbens damer
om klubbtävlingar.

Ordf tävlingskommittén,
klubbchef

2020

Öka antalet deltagare på KM
jämfört mot föregående säsong

Netto- respektive bruttotävling, annonsering,
aktiviteter under/efter
tävlingen, middag på kvällen
för alla medlemmar m.m.

Tävlings –
kommittén,
klubbchef

2020

Mer och tydligare information om
klubbtävlingar.

I klubbchefens nyhetsbrev
regelbundet informera om
kommande klubbtävlingar.

Klubbchefen

2020

Informera om kommande
klubbtävlingar via mejl,
sociala media, hemsida m.m.

Ordf tävlings –
kommittén

2020

Stärka samverkan med andra
klubbar/tävlingskommittéer i
länet.

Genomföra gemensamma
Tävlings –
klubbtävlingar, ICA Wallinders/ kommittén
Karlstad GK respektive
KN Radio/Bryngfjordens GK

2020

Genomföra ”TK-matchen”
mot Karlstad GK.

2020

Tävlings kommittén



Tävlingskommittén ska
genomsyras av glädje, positiv
stämning och vara inkluderande.

Upptaktsmöte för TK
medlemmar tillsammans
med klubbchef

Ordf tävlings –
kommittén

29 feb,
2020

Internutbildning i det nya
hcp-systemet.

Ordf tävlings –
kommittén

1 maj, 2020

Internutbildning i
GIT-systemet

Ordf tävlings –
kommittén

1 maj, 2020

Grundläggande kunskaper
om golfreglerna från 2019

Ordf tävlings –
kommittén

1 maj, 2020

Rekrytera ytterligare 2–4
TK medlemmar.

Ordf tävlings kommittén

1maj, 2020

Delta i klubbens
kommittéresa

Tävlingskommittén

2020

MARKNADSKOMMITTÉN
Ordförande: (Martin)
Mål sponsorintäkter
2018
2019
2020

ca 1.000.000
1.200.000 (budget 1.000.000) (Prognos 800.000 kr)
(Budgetförslag 900.000 kr)

VAD?

HUR?

VEM?

NÄR?

Prishöjning nya sponsorer

Nya sponsorer
betalar det nya priset

2020-

Merförsäljning befintliga sponsorer

Konferenser,
företagsarrangemang

2020-

Träningshall, digitala
skärmar
Platinumnivå 40.000

Få fler att klivet upp
till denna nivå, från
guldsponsor.

2020-

Uppskyltning av range

Snyggare skyltning
/exponering från
2018

2020-

Uppskyltning av parkering

Exponering till en
”lägre peng”

2020-

Husbilsparkering

Ny marknadsplats

2020-

Personalkvällar företag

Footgolf, konferens,
restaurang

2020-



Tyvärr konstaterar vi att årets budgetmål och resultat mot föregående år ej kommer att uppnås. Vi har flera
hål som ej blivit sålda, hål 3,4,7,9,16. Här är en stor del av tappet, motsvarande 150.000 kr. Vi har även lediga
utslagsmattor vid rangeområdet.
Samtidigt har vi lyckats få nya partners till klubben som exempelvis, VIA PM, Verisure, Hammarö
Bergssprängning, WennMec med mera. Vi konstaterar att företag har i dag svårare att frigöra kapital för
”sponsring” via skyltning och spel, utan det måste laddas med mer värdefrågor och nätverk som genererar
möjligheter till intäkter.
Marknadskommittén ser dock ändå positivt på säsongen 2020 men väljer att ha samma budgetmål som för
2019, då vi är en klubb i en positivt framåtgående trend med många viktiga sidoprojekt som attraherar
företag att vilja synas och förknippas med oss. Som exempelvis Handigolfen, 50/50 arbetet för en mer
inkluderande och jämställd golf, moderna konferensmöjligheter och träningshallen med golfsimulator för
event.
Vi tror fortsatt att vi kan öka inom följande segment, konferensbokningar, företagsarrangemang samt att
sälja in dom lediga hål vi haft under 2019. Våra nätverksträffar och event under slutet av 2019 och 2020 ska
bygga långsiktighet och skapa nyfikenhet kring klubben som samarbetspartner.

Vår ambition är självklart att vi ska nå en försäljningsökning mot föregående år under 2020, men vill inte
sätta för höga ambitionsmål då vi ändå haft en fantastisk utveckling sett 3-5 år tillbaka i tiden.

//Martin Zetterfeldt Edin, Lennart Larsson, Sten Åberg & Peter Adolfsson, Marknadsgruppen.

