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Verksamhetsplan 2018 för Glasrikets GK. 
 
Den övergripande målsättningen är att driva och utveckla klubben och hela golfanläggningen 
med utgångspunkt från golfsportens spelidé och idrottsliga krav. Klubben skall på ett miljö-
mässigt och i övrigt på bästa sätt eftersträva sina målsättningar och alltid ha följande i 
åtanke: 
Med vår idrottsverksamhet avser vi all verksamhet som syftar till att vi som medlemmar i alla 
åldrar blir bättre och aktivare som golfspelare genom att i organiserad form utbilda, 
vidareutbilda oss, träna och tävla. 
 
Styrelsen. 

• Styrelsen har i sitt arbete fyra ledord som värdegrund och som skall genomsyra all 
verksamhet och beslut som fattas. Ledorden är Trivsamhet, Prestigelöst, Kvalitet och  
Tillgänglighet. 

• För att på både lång och kort sikt kunna driva verksamheten vidare framåt fordras att 
klubben även fortsatt har en stabil och god ekonomi. 

• Styrelsen har en rullande treårsplan för medlemsutveckling, organisation, anläggningen, 
idrottsverksamheten och ekonomi. 

• Styrelsen kommer under det kommande verksamhetsåret verka för fördjupat samarbete 
mellan klubbarna inom vår region då vi tror att detta gynnar utvecklingen av golfsporten i 
stort. 

Medlemsutveckling. 
• Klubben har idag 724 fullbetalande seniorer och därtill kommer 129 

introduktionsmedlemmar. Målsättningen är fortsatt att klubben skall ha 850 fullbetalande 
seniorer. Antalet aktiva medlemmar i åldrarna upp till 21 år är 166. Målsättningen inför 2018 
är att öka detta till 200. 

• Målsättningen är att höja andelen aktiva kvinnliga medlemmar. Tyvärr har vi ännu inte 
lyckats med denna målsättning. Under 2018 kommer därför fördjupade ansträngningar att 
göras för att öka antalet kvinnor. Klubben kommer att utse någon som skall bevaka och 
använda oss av den erfarenhet som finns hos Svenska Golfförbundet och dess satsning på 
projekt ”50/50”. Önskvärt är att vi inom den löpande treårsperioden kan uppnå 30 % 
kvinnliga medlemmar. 

• Antalet aktiva knattar och juniorer har ökat betydligt. Knatteverksamheten blev i slutet av 
2017 lidande på grund av ledarbrist. Styrelsen kommer att lägga stor vikt vid att det kan 
rekryteras nya ledare då detta är mycket viktig verksamhet för klubben och dess framtid. 
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Organisation. 

• Styrelsen konstaterar med stor tillfredsställelse att valberedningen nu består av en man och 
två kvinnor, samtliga mycket kompetenta för sitt uppdrag. 

• Styrelsen kommer fortsatt att verka för att det finns lämpliga kommittéer och att dessa 
fungerar tillfredsställelse. Banutvecklingskommittén, som under de senaste åren, inte 
fungerat tillfredsställelse p.g.a. att ingen haft det övergripande ansvaret för denna kommitté. 
Denna brist är nu åtgärdat. 

 
Banan. 

• Headgreenkeepern kommer under 2018 an inleda en vidareutbildning i syfte att med de 
senaste rönen inom området kunna vidareutveckla vår redan höga kvalitet på banan. 

• Det är styrelsens skyldighet att tillsammans med headgreenkeepern sörja för att den 
maskinella utrustningen är fullgod för att kunna sköta banan på ett bra sätt. 

• Under förutsättning att höstmötet godkänner den föreslagna investeringsbudgeten för 2018 
kommer en mindre grävmaskin att införskaffas. Detta kommer att ge banpersonalen stora 
möjligheter till förbättringsarbeten. 

• Styrelsen konstaterar med stor tillfredsställelse att det nya övningsområdet kommer att 
kunna tas i drift våren 2018. 

• 2018 kommer det att bli flera TEEs. Banan kommer då att ha tee 56, 52, 49, 45 och 41. De 
två sistnämnda teerna är avsedda för inte så långt slående damer.  

• Arbetet med att förbättra bunkrarna kommer att inledas. 
• Ett antal av de befintliga teerna kommer att planas ut och förses med ny dränering.  

 
Idrott, 

• Ha representation i alla åldersklasser i seriespelen. 
• Ge våra juniorer och knattar det stöd som behövs för deras sportsliga utveckling. Med glädje 

kan vi konstatera att några av våra lovande juniorer kommit långt i sin utveckling. 
Målsättningen är att även under vintertid kunna ge dessa bra träningsmöjligheter.  

• Tillsammans med klubbens PRO sörja för att det finns lektions- och träningsmöjligheter för 
alla kategorier av medlemmar och därmed sänka snittmedlemmens handicap. 

• Sträva efter att arrangera nationella tävlingar. 
 
Ekonomi. 

• Det är av yttersta vikt att likviditeten är fortsatt god. 
• Styrelsen har sedan tidigare en målsättning att årsresultat skall vara mins 500 000 kr. Denna 

målsättning kvarstår. 
• Klubben skall även 2018 fortsätta amortera på banklånen med oförändrad storlek. Detta 

utesluter inte att nya krediter kan tas om det behövs för att väsentligt förbättra anläggningen. 
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Banutvecklingskommittén. 

• Beroende på att klubben inte hittat någon som varit villig att åta sig att vara sammankallande 
i denna kommitté har den varit inaktiv en längre tid. 

• Nu finns det en ansvarig och kommittén kommer snarast att påbörja sitt arbete i syfte att 
vara styrelsen och headgreenkeepern behjälplig med att ytterligare utveckla banan. 

 
 
Damkommittén. 

• Vår plan är att fortsätta samarbetet med herrseniorerna och genomföra gemensamma 
tävlingar tisdagar och onsdagar. På tisdagarna blir det 9-hålstävlingar och på onsdagar 18-
hålstävlingar. 

• Eftersom vår målsättning är att skapa fler möjligheter för fler kvinnor att spela mer golf 
planerar vi också att på något sätt ha tider där enbart damer kan spela, både förmiddag och 
kväll. 

•  Vi vill behålla och utveckla vårt samarbete med Alvesta, Rockatorp, Ramkvilla och Växjös 
golfklubbars damkommittéer, genomföra resor till andra klubbar och arrangera sociala 
aktiviteter. 

• Vi kommer också att delta i Damklubban, som är ett utbyte mellan Alvesta, Växjö, Lagan, 
Värnamo, Älmhult och Glasrikets golfklubbar. 

  
 
Fastighetskommittén. 

• Löpande underhåll/tillsyn av klubbens byggnader 
• Kontroll och översyn av ventilationssystem i klubbhuset. 
• Sedan husvagnsparkering anordnats, komplettera med hägnader och skyltning av 

parkeringsområdet 
 
Juniorkommittén. 
       •    Öka antalet golftränande juniorer i Glasrikets GK 
       •    Öka antalet juniormedlemmar i Glasrikets GK 
       •    Erbjuda golftränande juniorer träning med god kvalitet 
       •    Att utveckla Glasrikets GK övningsområden för golfäventyret, 30, 50m 100m bana 
       •    Underlätta förvaringsmöjligheterna för juniorernas utrustning 
       •    Öka samarbetet mellan klubbarna i regionen 
       •    Skapa möjligheter för juniorerna att börja tävla på olika nivåer 
       •    Utveckla Dackeligan med närliggande klubbar 
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Medlemskommittén. 

• Medlemskommittén ska ansvara för att tillsammans med de andra kommittéerna genomföra 
Golfens dag 26 maj 2018. 

• Medlemskommittén ska genomföra minst ytterligare ett arrangemang för att öka den sociala 
gemenskapen på klubben.  

• Medlemskommittén ska under 2018 arbeta för att det finns golfvärdar alla helgdagar under 
säsong när det inte är tävling.  

 
Miljökommittén. 
Med arbetsmiljö och yttre miljö som ledord ska miljökommittén: 

• Ha en fortsatt god kommunikationsnivå mellan styrelse, personal, medlemmar och gäster. 
• Med de medel som står till förfogande bidra till personalens kompetensutveckling och 

trivsel. 
• Ansvara för att klubbens arbetsmiljöarbete utvecklas genom ständig förnyelse. 
• Få fler medlemmar att engagera sig i miljöarbetet. 
• Förbättra den enskildes medlemmens miljökunnande genom information. 
• Ansvara för den årliga genomgången av policy för arbetsmiljö och yttre miljö. 

 
Med de medel som står till förfogande förbättra miljön genom att: 

• Kontrollera att klubbens målsättning och åtagande avseende arbetsmiljö och yttre 
miljöfrågor fullgörs. 

• Kontrollera att detta sker i enlighet med lagar och ingångna avtal. 
• Ha en väl fungerande, ändamålsenlig och miljövänlig maskinpark. 
• Ansvara för att skyltar och informationsmaterial underhålls. 

 

Regel- och hcpkommittén. 
Kommittén avser att under verksamhetsåret genomföra och medverka i följande aktiviteter 

  
• Genomföra minst två kommittémöten under verksamhetsåret samt vid behov av beslut i 

övriga angelägna frågor överlägga via mail- eller telefonkontakt inom kommittén. 
• Inbjuda klubbens medlemmar till en praktisk regelvandring inför kommande golfsäsong 

samt att, om önskemål finns, genomföra fortbildning och uppfräschning av regelkunskaper. 
• Medverka vid regelutbildning för nya golfare.   
• Genomföra översyn av klubbens lokala regler inför det kommande spelåret samt vid behov 

medverka till att utforma tillfälliga lokala regler.  
• Ansvara för rätt utformning och placering av markeringar på banan. 
• Årligen bevaka och vid behov genomföra handicaprevision av klubbens medlemmar. 
• Besluta i inkommande handicapfrågor. 
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Seniorkommittén herrar. 

Planerade aktiviteter inför vintersäsongen är:  

• Gymnastik i Simhallen varje torsdag tom mars månad, även damer. 
• Vintergolf på banan, deltagande i Vinter cup, när vädret tillåter spel. 
• Ev. träff i klubbstugan på onsdagarna när golf inte går att genomföras. 
• Boule på fredagarna i Boulehallen. 
• Deltaga i ideellt arbete på och utanför banan, röjning m.m. 

Planerade aktiviteter för sommarsäsongen:  

• Spel varje tisdag och onsdag. Samarbete med damerna. Flaggolf i juni.  
• Sommar cup och matchspel under hela säsongen. 
• Utbyte i Gubbaklubban med klubbarna, Alvesta, Lagan, Älmhult, Växjö.  
• Kristallcupen mot Växjö GK i september.  
• Spel om vandringspris mot Ronneby GK i maj och augusti.  
• Deltagande i seriespel, H 70 (2 lag), H80 (1 lag). 
• En vårresa och en höstresa, endagars, tillsammans med damerna 
• Fortsätta med att få in så mycket information som möjligt på hemsidan. 

 

Sponsorkommittén. 

• Vårt mål är att hålla kontakt med befintliga sponsorer, men samtidigt jobba i gruppen med 
att bearbeta nya målgrupper. 

• Sponsorkommittén har som inriktning att i första hand kontakta företag i närområdet t.ex. 
Norremarksområdet, men självklart så tar vi också kontakter med företag i hela Växjö och 
dess närområde.  

• Målsättningen är att sälja in Glasrikets golfklubb som en bra samarbetspartner där både unga 
och äldre skall trivas. Klubbens ungdomsverksamhet är en viktig del. 

• Tillsammans med tävlingskommittén samordnar vi med sponsorer så att årets tävlingar skall 
fungera med prisbord och annat.  

• Årets sponsortävling som tidigare varit i september kommer att hållas under våren, då vi tror 
att fler har möjlighet att medverka. 

• Medlemmar i sponsorkommittén är: 
Inge Adolfsson, C-G Göthe, Jörgen Emanuelsson, Matz Andersson, Krister Holgersson, 
Marino Persson, Graham Crisp, Ann-Helén Peterson. 
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Tävlingskommittén. 

För 2018 planerar vi: 
• Att arrangera 13 - 15 klubbtävlingar exklusive KM (14 tävlingar exklusive KM under 2017). 
• Att minst en tävling av ovan nämnda tävlingar ska arrangeras där överskottet går till 

välgörande ändamål. 
• Att varje tävling ska ha en huvudsponsor. En tävling utan sponsor arrangeras inte. 
• Att ha ett varierande utbud av tävlingsformer för att locka så många tävlande som möjligt, 

både från Glasrikets GK och från andra klubbar. 
• Att arrangera våra tävlingar på ett sådant sätt att våra tävlanden blir nöjda och återkommer 

samt pratar väl om Glasrikets GK. 
• Driva klubbens tävlingsverksamhet på ett sådant sätt att det ger ett ekonomiskt överskott. 
• Att arrangera seriespel eller andra tävlingar vi får tilldelat av Smålands Golfförbund. 

 
Tävlingskommittén och ett antal tävlingsfunktionärer är de som planerar och genomför klubbens 
tävlingar. Målsättningen inför 2018 är att öka antalet tävlingsfunktionärer bland våra medlemmar. 
Dessutom måste/bör fler yngre ledamöter väljas in i tävlingskommittén. Detta för att säkerställa 
tävlingsverksamheten för kommande år. 
 
 
 
Växjö i oktober 2017 
Glasrikets GK 
 
Styrelsen 


