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Vision för Glasrikets golfklubb 

Glasrikets GK skall vara Smålands trivsammaste golfklubb. 
 

Målbild för Glasrikets golfklubb 2025 
År 2025 är Glasrikets GK känd för att vara en vänlig och inbjudande klubb där alla känner sig 
välkomna och trivs. Banan bjuder på en fin upplevelse för alla – den erbjuder 
spelutmaningar, naturupplevelse, gemenskap och rekreation. Som medlem tar man gärna 
med sig gästspelare, som medlem känner man sig delaktig och stolt över sin klubb. Det är 
populärt att spela på såväl stora banan som pay and play-banan och tack vare ett 
genomtänkt bokningsupplägg och smidig spelkultur flyter spelet väl och vi njuter av anpassat 
speltempo. 
 
Glasrikets GK erbjuder värden för golfare på alla nivåer. Klubbtävlingar anordnas i varierande 
tävlingsformer och vi har serielag i alla åldersklasser. Samtidigt finns goda möjligheter att 
utöva golf för naturupplevelse, friskvård och samvaro. 
 
Hela anläggningen sjuder av liv. På träningsanläggningen utvecklas golfare på alla nivåer med 
hjälp av erfarna och inspirerande tränare. Fotbollsgolf attraherar såväl ungdomar som 
företag för trivselaktiviteter. Glasriket har blivit en naturlig port till Fylleryd och är därmed 
en självklar nod för Växjöbor som vill besöka naturreservatet för cykling, löpning, skidåkning, 
tipspromenader eller annan motion. Restaurangen och de gemensamma ytorna är en 
ytterligare anledning för att inte bara golfare söker sig till området. Glasrikets golfklubb har 
helt enkelt blivit en attraktiv mötesplats för Växjös idrotts- och friluftsliv. Även många 
familjer från närliggande stadsdelar hittar till anläggningen för en fika, måltid eller umgänge. 
 
Miljöansvar genomsyrar allt vi gör och Glasrikets GK utvecklas allt mer till en grön oas i Växjö 
med rik natur och låg klimatpåverkan.  
 
Klubben utvecklas genom ständiga förbättringar på ett klokt sätt som vidmakthåller 
ekonomin i balans och skapar en god ekonomisk buffert. Medlemsantalet hålls stabilt där 
andelen kvinnor blir allt högre. Golfklubben leds av en styrelse med tillhörande kommittéer, 
som alla arbetar för medlemmarnas bästa. Värdegrunden och klubbens vision fungerar som 
ledstjärnor i allt som görs och beslutas. 
 
 
Glasrikets GK:s styrelse 

 


