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Verksamhetsplan 2020 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 (september 2019) totalt 1 539 (1 529 sep 2018) medlemmar, varav 797 
(763 2018) fullbetalande seniorer och därtill kommer 180 (129 2018) 
introduktionsmedlemmar.                
Målsättningen är fortsatt att klubben skall ha 850 fullbetalande seniorer.                       
Antalet aktiva medlemmar i åldrarna upp till 21 år är 137 (145 2018). Trenden bland 
klubbarna i Småland är att antalet unga spelare minskar. Vi har under 2019 inte nått upp till 
den målsättning, att under 2019 öka till 200. Vi ser dock en markant ökning av antalet unga 
spelare på väldigt hög nivå, som kommer ge oss möjligheten att vara en attraktiv klubb i  
framtiden. Den stora förtjänsten, att nivån höjts på våra yngre spelare, är till stor del den 
insats som våra tränare gör. Därför är det av väldigt stor betydelse att vi fortsätter att ha en 
träningsmiljö i toppskick samt kvalificerade tränare. 
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• Målsättningen är att höja andelen aktiva kvinnliga medlemmar. Tyvärr har vi under 2019 
inte lyckats med målsättningen utan minskat och är nu nere på historiskt låg andel (20-21%). 
Detta är ett problem som riskerar att leda till att kvarvarande kvinnor blir än mer 
marginaliserade, att klubben väljs bort av nya presumtiva medlemmar samt att 
greenfeespelare, sponsorer och det omgivande samhället inte uppfattar klubben som 
välkomnande, jämställd eller intressant.                                                                           
Under 2020 kommer därför fördjupade ansträngningar att göras för att öka antalet kvinnor. 
Klubben har under 2019, arbetat strukturerat i Svenska Golfförbundet satsning på Vision 
50/50. Önskvärt är att vi under 2022 är uppe i 27% andel kvinnor och under 2024 har fått en 
sådan effekt på arbetet att andelen kvinnor uppgår till 35%. Vision 50/50 lämnar en egen 
verksamhetsplan, som bifogas separat till verksamhetsplanen. 

 
Organisation. 
 

• Styrelsen konstaterar med stor tillfredsställelse att valberedningen består av en man och två 
kvinnor, samtliga mycket kompetenta för sitt uppdrag och har ett stort engagemang för sitt 
uppdrag. En engagerad valberedning är oerhört viktig för att föreningen har en vital och 
kompetent styrelse. 

• Styrelsen kommer fortsatt att verka för att det finns lämpliga kommittéer och att dessa 
fungerar tillfredsställelse. Banutvecklingskommittén har glädjande under 2019 arbetat 
strukturerat med förbättringsförslag på vår anläggning. I dagsläget saknar vi dock en 
Fastighetskommitté som kan hantera allmänna och dagliga fastighetsfrågor. Det är en 
prioriterad fråga för styrelsen att under 2020 ha en fungerande Fastighetskommitté på plats.  

 
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 2020 fortsätta amortera på banklånen. Under 2019 har vi fortsatt 

diskussioner med banken om en justering av räntan nedåt samt ett lånelöfte för kommande 
investeringar. Detta i syfte att vi, när behov finns, kan ta nya krediter om det behövs för att 
väsentligt förbättra anläggningen. 

 
 
Banutvecklingskommittén. 
 

• Förbättringen av bevattningssystemet bör ske i tre steg.  
Under 2020 måste styrsystemet, som utgör grunder för bevattningen, uppgraderas. Beräknad 
kostnad 200 000 kr. 
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Förbättring/utökningen av stamledningen under 2020 och 2021 med en beräknad kostnad på 100 
000 kr. 
Utökning av fairwaybevattningen i första hand på hålen 9, 15 och 18 under 2021 – 2022. 
 

• Investering i en slipmaskin för effektivare arbetstid och en högre kvalitet på alla klippytor (tee, 
fairway och greener). Investering under 2020. Beräknad kostnad 450 000 kr. 
 

• Två arbetsfordon. Kostnad 200 000 kr. investering under 2020. 
 

• Förbättring av bunkrar och en omläggning av bunkrarna på hålen 4, 13 och 7.  Vi prioriterar 
omläggning av bunkrarna på hålen 4 och 13 i första hand under 2020.  Beräknad kostnad 70 000 kr. 
På hål 4 avser vi att ta bort bunkern rakt framför green och ersätta den med två bunkrar till höger 
och till vänster om green med ett mellanrum på ca 14 meter. Dessa kommer inte att vara så djupa 
som nuvarande bunker och vara väl synliga från tee. 
På hål 13 görs en ny bunker till höger om nuvarande bunker som tas bort. Det kommer att bli ett 
avstånd mellan den första vänstra bunkern och den nya på höger sida på ca 18 meter. 
På hål 7 avser vi att lägga göra tre nya bunkrar. En till vänster, en till höger och en i bakkant på 
green. Befintliga 3 st bunkrar på hål 7 tas bort. 
Vi anser att detta kommer att höja kvaliteten på banan, både ut spelteknisk och estetisk synpunkt. 
 

• Vi har också markerat ut utslagsplatser för 61-avstånd. Vi har idag 7 spelare som har handicap 1 
eller bättre och vi har ett 20tal ungdomar som har handicap 5 eller bättre. Utvecklingen har varit 
fantastisk på ungdomssidan under Graham Crisps ledning.  Vi har idag ett lag i division 1 och målet 
är att inom 5 år vara representerade i nationella serien. Om detta ska var möjligt måste dessa spelare 
ges möjlighet att utvecklas, vilket kräver en banlängd på ca 6 000 meter. Vi bygger inte nya tees. 
Det blir istället en enklare lösning med utslagsmattor. Färdigt under 2020 med en beräknad kostnad 
på ca 80 000 kr. ö Diket på vänster sida på utmed fairway på hål 12 läggs igen under 2020 

 
• Förbättringar av diket på hål 2. (2020) 

 
• På hål 8 flytta några av de större stenarna i början av stenmuren på höger sida för att synliggöra 

fairwaybunkrarna bättre men låta körsbärsträdet vara kvar. (2020) 
 

• Undersöka kostnaden för att lägga duk i botten på dammen på hål 1 då det verkar som att vattnet 
inte längre stannar kvar. Ger inte några bra intryck som det ser ut nu. 
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Damkommittén. 
 

• Sedan tre år tillbaka spelar vi seniorgolf och vår plan är att fortsätta detta samarbete och 
genomföra gemensamma tävlingar tisdagar och onsdagar. På tisdagarna blir det spel över 9-
hål och på onsdagar 18-hålstävlingar.  På tisdagarna har vi ibland like ”lekfullheter” ex spela 
bara putter och en sjua. 

 
• Vi kommer att behålla och utveckla vårt samarbete med Alvesta, Rockatorp, Ramkvilla och 

Växjös golfklubbars damkommittéer och genomföra 3-mannascrambletävlingar. 
  
• Vi kommer också att delta i Damklubban, som är ett utbyte mellan Alvesta, Växjö, Lagan, 

Värnamo, Älmhult och Glasrikets golfklubbar. 
 
• Vi har numera ett D-70 lag i seriespelet och om intresse finns utökar vi till två lag. 
 

 
Fastighetskommittén. 
 

• Löpande underhåll/tillsyn av klubbens byggnader 
• Kontroll och översyn av ventilations- och uppvärmningssystem i klubbhuset. 

 
 
Off Coursekommittén. 
 
Vintern 2019 – 2020 har vi ambitionen att köra 2 separata arbetslag, ett röjarlag och ett sågarlag. Vi 
har som målsättning, att enligt vår skötselplan, skapa ett variationsrikt träd- och buskskikt. Förutom 
ädellöv ska bärande buskar och träd gynnas 

  
Röjarlagets primära målsättning ska vara att för våra golfspelare skapa ett intryck av rena ytor och 
att det ska vara lätt att hitta förlupna bollar. 

  
Sågarlaget har som målsättning att gallra bland trädbestånden så att det skapas ett luftigt bestånd av 
högstammiga björkar blandat med rönn, sälg ek och bok och som ger ett rent synintryck från banan.  

 

Innan sågarlaget påbörjar arbetet bör röjarlaget ha röjt undan eventuell undervegetation så att när 
riset är utdraget till vårkanten har det skapats ett område som ser ”rent ut” från banan. 
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Följande områden prioriteras för röjarlaget: 
• Området mellan parkeringen/husvagnsparkeringen, 3-stugespåret och rangen  
• Området på högersidan av hål 1 och högersidan av hål 2  
• Området mellan hål 3 och vägen  
• Området mellan hål 5 och hål 6 så att tee 49 får mera luft  
• Området på vänstersidan av hål 13 och hål14  
• Området på högersidan av hål 16, ”fårhagen”  
• Området mellan övningsområdet och Fyllerydsvägen  
 
Följande områden prioriteras för sågarlaget:  
• Hål 2. Gallra i björkbeståndet på högersidan  
• Hål 4. Gallra i björkbeståndet på vänstersidan  
• Hål 6. Glesa ut trädbeståndet så att tee 49 får mer luft  
• Hål 13 och hål 14, på vänstra sidan av fairway skapa ett bestånd av högstammiga björkar 

med minimal undervegetation. Fristående stammar av bok, sälg och rönn lämnas.  
• Hål 15, på vänstersidan glesa ut så att de större björkarna kan utvecklas bättre.  
• Enebacken. Ta bort döda enar och gallra så att skötselplanen tillgodoses, gärna efter samråd 

med kommunekologen. 
 
 

Juniorkommittén. 
 

Juniorkommittén upprättar en separat verksamhetsplan för 2017-2222, här följer ett utdrag 
från verksamheten och verksamhetsplanen 2020: 

Syfte 
• Att bedriva golfverksamhet för juniorer i ålder 6- 21år  

Vision 
• Att bedriva en golfverksamhet för juniorer med hög kvalitet 
• Att uppnå en god klubbkänsla samt att ha engagerade juniormedlemmar 
• Att ha distriktets bästa träningsmöjligheter för juniorer 
• Möjlighet att utvecklas som golfspelare efter egen förmåga och ambition 
• En social samvaro som bygger på gemenskap, glädje där alla får vara med. 
• En naturlig och självklar samlingsplats för juniorer med intresse för golf 
• Skapa möjlighet för ett livslångt golfande 

 



 

6 
Glasrikets GK 
Fylleryd 
355 92  Växjö 

Mål 
• Öka antalet golftränande juniorer i Glasrikets GK 
• Öka antalet juniormedlemmar i Glasrikets GK 
• Att arbeta för att Glasrikets GK bygger 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 
• Starta ett seriespel med närliggande klubbar 
• Jobba med SGFs nyckeltal gällande juniorverksamheten 

Värdegrund 

• Glasrikets juniorkommitté vill verka för att vara en jämställd idrottsförening där 
alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på respektive nivå 
samt att de ska dela på inflytande, engagemang och ansvar. 

• Vi vill att våra juniorer ska bli ansvarskännande människor som visar respekt för 
regler och normer både inom golfen och i samhället i övrigt samt gentemot andra 
människor, såväl vuxna som barn - alla är lika mycket värda. 

• Alla barn/ungdomar upp till 21 års ålder oavsett kön, religion, etnicitet,  
sexualitet eller funktionsnedsättning är välkomna till Glasrikets GK, 
under förutsättning att man ställer upp på föreningens värdegrund  

 
Detta gör vi (Juniorverksamheten) genom att: 
Lär ut ett positivt uppträdande och är positiva förebilder både på och utanför planen. 
Motverkar alla former av kränkande behandling, mobbning och rasism. 
Motverkar dåligt språkbruk, fula gester och agerar om det förekommer. 
Har nolltolerans mot narkotika, doping och andra, ej tillåtna substanser. 
Har också nolltolerans mot alkohol och tobak under träning och tävling och det 
accepteras inte i föreningens klubbkläder. Detta gäller såväl spelare som ledare. 
 
Detta gör ni (Juniorer) genom att: 
Ha roligt 
Ha en positiv inställning 
Vissa rätt attityd 
Försöker vara koncentrerad på golfen 
Vara en bra golfkompis 
Respekterar ALLA. 
Peppar varandra 
Lyssnar på instruktören samt varandra 
Ha ett vårdat språk 
Är aktsam om banan samt gemensamma utrymmen 
Kommer i tid, med rätt utrustning 
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Beskrivning av aktuell verksamhet: 

Under året har vi verksamhet för följande delar av juniorgolfen  
1. Golfkul 
2. Bredd 
3. Utveckling 
4. Future 

 
 

Medlemskommittén. 
 

▪ Kommitténs uppdrag är att verka för trivsleskapande händelse inom klubben.  

Både för klubbens medlemmar och gäster av alla kategorier. 

▪ Kommittén ska verka både för nya och äldre medlemmar, men särskild vikt skall 
läggas på nyböjare. Målet är att skicka ut e-post till nybörjarna, om hur golfkursen 
varit om det är något som saknas. 

▪ Vi har fått igång en fadderverksamhet på klubben som kommer att jobbas vidare på 
under året, där vi kommer jobba ihop oss med våra golf Pro. 

▪ Kommittén kommer att jobba med Golfens Dag 2020. 

▪ Att det skall finnas golfvärdar alla helgdagar under säsongen även när det inte är 
tävling.  

▪ Golfvärdarna uppskattas mycket av såväl green-feegäster som klubbens medlemmar. 

▪ Årlig medlemsenkät ska genomföras med hjälp av Players 1st, Svenska 
Golförbundets enkätverktyg. 

▪ Information från klubbordförande via e-post ska tillsändas medlemmarna 
kontinuerligt. 

▪ Kommitteén kommer att planera och genomföra medlemsfest och arrangemang för 
alla medlemmar 1 gång per år. 

 

Annelie Steen 

Medlemskommittén 
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Miljökommittén. 
 
Med yttre miljö som ledord ska miljökommittén: 

• Ha en fortsatt god kommunikationsnivå mellan styrelse, personal, medlemmar och gäster. 
• Ansvara för att klubbens miljöarbete utvecklas genom ständig förnyelse. 
• Få fler medlemmar att engagera sig i miljöarbetet. 
• Förbättra den enskildes medlemmens miljökunnande genom information. 
• Ansvara för den årliga revisionen av vår miljöpolicy. 

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

• Kontrollera att klubbens målsättning och åtagande avseende 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. 

 
Miljökommittén 2019-09-25 
Anzie Monell 
 
 

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 mejl eller telefonkontakt inom kommittén.  
• Inbjuda klubbens medlemmar till 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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Sponsorkommittén. 

• Målet 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 klubbens alla verksamheter där det finns en ömsesidig respekt 
för båda parters verksamhet och värdegrunder. 

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

• Ambitionen är att inför 2020 utveckla vårt erbjudande till våra partners. Målsättningen är att 
avsevärt minska antalet spelbrickor, men samtidigt erbjuda våra partners ett mervärde i form 
av aktiviteter, exponering och annat som går väl i linje med båda parters verksamhet. 
Partneravtalet ska ge ett betydande mervärde för alla parter. 

 
Tävlingskommittén. 

För 2020 planerar vi: 
• Att arrangera 13 - 15 klubbtävlingar exklusive KM. 
• 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 2020 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 2019 
Glasrikets GK 
Styrelsen 


