Verksamhetsplan 2021
Framtagen hösten 2020

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, såväl kvinnor som män, ung som gammal, ska känna sig sedda och hörda
 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 medlemmarna när vi tar beslut
 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 och 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
2020-10-31
1 174
Mål 2021
1 200
Kvinnliga medlemmar
2018
27,6 %
2019
27,3 %
2020
27,3%
Mål 2021
28 %
Juniormedlemmar
2019
118
2020
176
Mål 2021
185
Juniormedlemmar i träning
2019
70
2020
78
Mål 2021
90

MEDLEMS- OCH TRIVSELKOMMITTÉN
Ordförande:

Kommittén hade planer inför 2020, men det tog tvärstopp när corona tog fart. Likaså
kommer corona ha stor inverkan på verksamheten 2021
VAD

HUR

Nystart med planering av
Fysisk träff alternativt
aktiviteter och kommunikation digitalt
med medlemmar

VEM

NÄR

Elisabeth Borlaff,
Jörgen Lindahl,
Maria Söderqvist

Efter årsskiftet
2021



JUNIORKOMMITTÉN
Ordförande: Johan Bergström
I vår verksamhet ska vi följa det HÖGK står för och Riksidrottsförbundets vision, att idrott ska ske på
barns och ungas villkor.
Vi följer SGF:s Golfäventyret, Utveckingstrappa, Spelarhjulet och Silen. Vi är aktiva i klubben och i
Värmlands Golfdistrikt för att skapa en väl fungerande juniorverksamhet med många goda möjligheter
till spel, träning och egen utveckling.
På Hammarö GK kan golfjuniorer må och nå toppen.
Hänsyn, Ödmjukhet, Glädje och Kvalité

VAD

HUR

VEM

NÄR

Golftjej

Träning en dag i veckan
Rangehäng,
Korthål

2 ledare

1 pass/veckan

Vinterträning
2-4 grupper

2 ggr i Veckan
18.00-19.30
reg i laget.se/vecka
Putt, Simulator, Nät
Lovgolf Sporlovet 2 dag.

1-2 PGA tränare
+ en Ledare med
GL1utbildning
per grupp

Jan-Apr
2gånger/vecka
tis/tors
18.00-19.30

Vårträning
4-7 grupper

2 ggr/veckan/Grupp,
reg i Laget.se/träning
Info hemsida
Föräldramöte,
Ledarträning/månad
Lovgolf på Påsklov 2 dag

1-2 PGA tränare
+ en ledare med
GL1utbildning
per grupp

Maj-Jun
60 min 2
ggr/vecka

Sommarträning
4-7 grupper

3 dagar/vecka
Träning och spel
Reg i laget.se/träning
Läger TC 3 dagar + TC
Grönt kort Junior i Juni

1-2 PGA tränare
+ en ledare med
GL1 utbildning

Jun-Aug
3 dagar/vecka
3 h träning
lunch och sen
spel, Läger TC



Höstträning
4-7 grupper

Träning 2ggr/vecka
Reg i laget.se/träning
Gemensam avslutning
Nattgolf
Novemberlov 2 dagar

1-2 PGA tränare
+ en ledare med
GL1 Utbildning

Aug-Sep

Söndagsgolf
unga med en vuxen,
vana spelar utan vuxen
Målsättning – lära sig spela
golf är kul och utmanande.

Spel på banan varje
söndag 2/5/9 18 hål
Värmlandsserien och
Teen Tour
First/Future/Elite

2 Ledare
2/5 hål Yngre
9/18 hål Äldre

Söndag
Anmälan i Git
Laget.se

Kommittémöten

9 möten, Jan- Nov
Teams och mote.
Info på hemsidan

6-10 Kommitté
medlemmar
Mötet är öppet
för alla genom
Teams och live

Sista
måndagen i
månaden
18.00-19.30

Range
Träffas för att träna

Varje fredag fri range
för alla juniorer
17.00-18.00

Vakant

Fredagar
17.00-18.00
Under säsong

Kommunikation
I mötet med medlem och via
hemsida och laget.se
Juniorsnytt SGF

Laget.se/varje träning
Kommittémöten i teams
Hemsidan allt vi gör
Youtube övningar mm

Kommitten
tillsammans med
klubben.

Efter varje
träning och
möte.

Rekrytering av ledare

Genom möten
I samband med träning
I samband med tävling
Vid visat intresse
Begränsat ansvar

Hammarö GK
I våra möten
tillsammans med med föräldrar
Juniorkommittén och nya och
gamla
medlemmar

Gemensamma aktiviteter för
alla juniorer

Vårträff, Sommarträff
och Avslutning höst.

Juniorkommittén April/Maj -19
med hjälp av
klubben.

Seriespel

Seriespel för Juniorer
som vill spela i lag.

PGA tränare och
aktuella juniorer

Juli
anmälan av lag
ska göras i god
tid

Stipendier, Introduktionskort,
Supercamp, Niu, Seriespel och
JBI-Spelare till JunAm

Tydliga regler för hur
man blir uttagen och
varför.

Kommittén
tillsammans med
Hammarö GK

Senast en
månad före
utsatt datum

HERRKOMMITTÉN
Ordförande: Göran Kronström
VAD

HUR

Planeringsmöte

Eventuella ändringar, Samtliga
Startavgifter,
kommittémedlemmar,
mm

Dec.-20

Planlägga
tävlingstillfällen

Onsdaggolfen,
Grabbcupen, Masters,
TopFlit

Samtliga

Jan.-21

Samtliga

Feb.-21

Registrera
tävlingarna i GIT

VEM

NÄR

Se över
administration

Swishbetalningar,
Presentkort, Order of
merit,, deltagarinfo

Samtliga

Feb.-21

Bibehålla
deltagandet på
Onsdagsgolfen

Resultat- och
medlemsinfo via
hemsidan.

Samtliga

Apr – 21

Bibehålla
deltagandet på
Grabbcuppen

Resultat- och
medlemsinfo via
hemsidan

Samtliga

Apr. -21

Öka deltagandet i
Masters

Värdera möjligheter
för deltagande

Samtliga

Sep. - 21

Utbyte med
Bryngfjordens GK

Top Flit Cup

Samtliga

Sep.-21



Damkommittén, ordförande Majlis Iverlund
VAD

HUR

VEM

Tävlingsprogram

DK

Lägga in tävlingar i GIT

DK

Rekrytera DK-medlemmar
Öka antal damer på tisdagar

Ekonomiansvarig
Utbilda i GIT
Upptaktsmöte
Älvorna Dansar
Bjuda in KSD damer?
Midsommardansen?
Administrera tis.tävl.
Arrangera prisutdelningar och
samvaro under säsongen
Skaffa priser

Mail till alla damer
Info på Hemsida och
anslagstavla, prata med
damer man träffar på
klubben
Kolla swish på Swedbank
och bokföra i ek.program
I grupp och egenträning

NÄR
NovDec20
Jan 21

Hela
säsongen
?

Informera damerna inför
säsongen.
Inbjudan?

DK

Hela
säsongen
Dec 20 Apr 21
Apr 21

DK

Maj 21

Herrar inbjudes till 9-hål
scramble ?
Lottning söndagar och lägga
in res tis/ons

DK

Juni 21

DK

Hela
säsongen
Hela
säsongen

DK
Sponsorer, köpa

√

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
2021

Endags golfresa

Bussresa till närbelägen golfbana Reseledare
med fika, spel samt lunch

Utbyte med andra
värmländska golfklubbar

Seniorkomm. Maj resp.
Arrangera tävlingar som ingår i
Värmlandsserien D50 resp. H50.
September
Arrangera Tredagars tillsammans
2021
med Kils GK och Karlstad GK

Utbyte med andra
mellansvenska
golfklubbar

Delta med två lag i Mellansvenska Veteranserien H65 resp.
H75

Lagledarna

Maj –
Augusti
2021

Kontinuerlig uppdatering
av seniorernas hemsida

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

Seniorkommittén

2021

Tord F

2021

Förenkla administrationen Swishbetalningar
Använd Order-Of-Merit i GIT

VEM

NÄR

Oktober
Fortlöpande

Sept 2021



Bana
Banchef: Cristian Swärd
Kullar byggs emellan Hål 2 och
Verkstad.

Byggs under 2021

Banarkitekt/
Extern
entreprenör.

2021

Pågår

Renovering range, markberedning
sådd 110 m och framåt. Nya mål,
mattor, måttangivelser och bollar.

Görs våren/ sommar

Cristian, Peter,
Filip

2021

Pågår

Ny tee 48 och 42 Hål 5, 7, 12

Byggs under vår sommar
2021

Banarkitekt /
Banpersonal

Hösten
2020

Pågår

Förbättring damm hål 9

Dialog förs med arkitekt
och entreprenör om
tillvägagångssätt.

Cristian, Martin,
Peter, Styrelse

2021-

Pågår

Stubbfräsning

Prioriterade områden.

Extern

2021-

Pågår

Torget

Ta fram en långsiktig plan

Cristian,Martin,
Styrelse

2021-

Korthålsbanan

Cristian, Martin,
Ta fram en plan för
Styrelse,
förbättringar.
Banpersonal.
Fylla i sand bunker på
halv- avstånd, färdigställa
igenläggning av
greenbunker.

2020-

Pågår

Hål 4

Banarkitekt,
Delvis ny green,
Cristian, Martin,
greenområde och tee´s.
Arkitekt har börjat skissa. styrelse.

2020-

Pågår

Kommentar Höggruff Kring bunkrar: Tanken är att ruffen skall ge banans karaktär och utseende en extra dimension.
Däremot så är inte tanken att det skall försvåra spelet avsevärt, vilket tyvärr har varit fallet på vissa ställen. Vi
kommer att ta bort vissa ställen, flytta vissa, trimma bevattningen så att den inte når vissa områden, klippa de som
blir kvar för att få en tunnare gräsyta.

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?

VEM?

Rangehuset

Målning

Egen regi

2021

Utslagsplatser under tak

Målning samt ta bort
snedstagen.

Egen regi

2021

Range utslagsplatser

Se över ojämnheter i marken
vid mattorna. Byte av mattor?

Egen regi

2021

Renovering invändigt kiosken vid 9:an

Byte av inredning samt
målning.

Egen regi

2021

Asfaltera husbilsparkeringen ??

Ta in kostnadsförslag.

Underhåll verkstad

Underhållsplan från Christian

Årlig inventering av byggnader för
framtagande av underhållsplan.

NÄR?

2021
Egen regi

Löpande

Egen regi

Årligen

Uteservering restaurang. Etapp 2

Tak samt inglasad uteservering
Egen regi
vid restaurangen.

Framtida
projekt.

Uteservering restaurang. Etapp 3

Utbyggnad av uteserveringen
ner mot 18:e green.

Framtida
projekt.

Egen regi

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 28/2 och
läggas in i GIT senast 4/4.

Ordf tävlings kommittén

4 april,
2021

Genomföra minst femton
klubbtävlingar.

Tävlings kommittén

2021

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

Tävlings kommittén

2021

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

2021

Medverka i arbetet med
planering och genomförande
av Femdagarsgolfen.

Tävlings –
kommittén,
klubbchef

2021

Öka antalet damer som deltar i
klubbtävlingarna

Riktad informationskampanj
mot damer om tävlingarna.

Ordf tävlingskommittén,
klubbchef

2021

Öka antalet juniorer som deltar i
klubbtävlingarna

Inför juniorklass på vissa
tävlingar.

Tävlingskommittén

2021

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

2021

Mer och tydligare information om
klubbtävlingar.

I klubbchefens nyhetsbrev
regelbundet informera om
kommande klubbtävlingar.

Klubbchefen,
ordf tävlingskommittén

2021

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

Ordf tävlings –
kommittén

2021

Genomföra gemensamma
klubbtävlingar (2-dagars)
med Karlstad GK respektive
Bryngfjordens GK

Tävlings –
kommittén

2021

Stärka samverkan med andra
klubbar/tävlingskommittéer i
länet.



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

Erfarenhetsutbyte med
Tävlings Karlstad GK tävlingskommitté kommittén
och genomföra ”TK-matchen”

2021

Upptaktsmöte för TK
medlemmar tillsammans
med klubbchef

Tävlings –
kommittén

Feb, 2021

Internutbildning GIT tävling

Ordf tävlings –
kommittén

Mars 2021

Delta i klubbens
kommittéresa

Tävlingskommittén

2021

MARKNADSKOMMITTÉN
Ordförande: (Martin)
Mål sponsorintäkter
2018
2019
2020

ca 1.000.000 tkr
1.200.000 (budget 1.000.000) (Prognos 800.000 tkr)
1.500.000 (Budget 900.000 tkr) Prognos 787.000 tkr

2021

Budget 845.000 tkr.

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-



Vissa fokusområden som var prioriterade under 2020 fick stå tillbaka med hänsyn tagen till Covid-19.
Vi lyckades hyra ut konferensen i stor utsträckning men allt blev avbokat. Mycket av punkterna ligger kvar för
2021 och utvecklas ytterligare över en längre tidshorisont.

Tyvärr konstaterar vi att årets budgetmål och resultat mot föregående år ej kommer att uppnås. Vi ser en
tydlig koppling till Covid-19. Företagen var mer försiktiga gällande samarbeten under året. Vi lyckades ändå
väl, då vi var ute tidigt och slöt dom avtal som skapade årets intäkter kring företagsarrangemang.
Samtidigt har vi lyckats få nya partners till klubben som exempelvis, Stanza, Ombildningskonsulterna,
Myshkin och Stora Coop.
Marknadskommittén tror att Covid-19 kommer att följa med oss in i 2021, och vi kommer att fokusera på
tidig in-försäljning till befintliga partners under slutet av 2020. Vi väljer att höja budgetmålet något 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 Paragolfen och 50/50 arbetet för en mer inkluderande och
jämställd golf. Samt tillgången till moderna konferensmöjligheter och träningshallen med golfsimulator för
event. Där även restaurangen är en viktig tillgång.
Vi tror fortsatt att vi kan öka något bland befintliga partners då vissa signaler tyder på att man vill utöka sina
samarbeten med klubben under 2021. Samt att bearbetningen av nya partners förhoppningsvis leder till
några nya avtal. Vi ser även att företagsgolfen minskade under året men att förhoppningen för sådana
arrangemang kanske blir lättare att genomföra under slutet av säsongen 2021, intresse för detta finns.
Våra nätverksträffar och event under 2020 har varit begränsade med hänsyn tagen till Covid-19, detta är
självklart något som återupptas och utvecklas vidare när tillfälle till detta ges. Vi har även adderat till bättre
träningsmöjligheter och event tillsammans med Hans Ericsson på Doctor Golf för våra partners att tillgå under
2021. Samt tydligare profileringsmöjligheter kring partners varumärken som exempelvis bollar med logotype
med mera.

Vår ambition är självklart att vi ska nå en försäljningsökning mot föregående år under 2021, men med
medvetenheten om att Covid-19 kommer ha en betydande roll gällande utfallet. Som helhet ser vi att
Hammarö Golfklubb är ett intressant varumärke, som man vill förknippas med och vara en del av klubbens
fortsatta utveckling.

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

