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Målsättning: 

Kommitténs främsta uppgift är att bedriva en framgångsrik elit- och juniorverksamhet, att 

genomföra utbildningsaktiviteter av hög kvalitet och att handlägga frågor om medlemmars 

handicap. 

Aktiviteter 2017: 

•••• Utbildningar 

Grönt-kort-utbildningar är självklart ett fokusområde. Rekrytering av nya medlemmar 

är av avgörande betydelse för framtiden och utbildning av nybörjare är det viktigaste 

sättet för nya medlemmar att komma in i klubben. Det är av ytterst stor betydelse att 

nya medlemmar omhändertas på ett positivt sätt i klubben för att garantera ett 

fortsatt intresse att fortsätta spela golf på vår golfbana. Vi ska därför jobba med 

fadderverksamhet. 

 

För mer etablerade medlemmar ska individuell- och gruppträning erbjudas. För att nå 

så många medlemmar som möjligt kommer träning att erbjudas på olika nivåer, 

dagar och tider. 

 

Olika typer av Pröva-på-aktiviteter är viktiga för att väcka intresse hos potentiella 

medlemmar. Vi ska fortsätta med den lokala inriktning som vi har haft de senaste 

åren. 

 

Fortsatt uppsökande verksamhet bland 36+ medlemmar för att stödja dem att 

komma igång med golfen igen. 

 

•••• Träningsverksamhet 

Klubbens elit- och utvecklingsgrupp ska få en målinriktad träning under ledning av 

klubbens pro. Juniorer och knattar ska få träning av en ungdomsträningsgrupp med 

stöd av klubbens pro. Tränare och frivilliga ledare ska erbjudas att få genomgå 

ledarutbildning som anordnas av Upplands Golfförbund. 
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•••• Seriespel 

Målsättning är att hålla lag både på elitsidan och i de olika åldersklasser som 

anordnas av distriktet. 

 

•••• Övriga tävlingar 

För att utveckla spelares motivation och kompetens ska klubben uppmuntra och 

stödja deltagande i externa tävlingar. Klubben ska verka för att spelare deltar och 

representerar klubben vid stora DM och DM för de olika åldersklasserna vid DM. Att 

spelare deltar vid KM tas för givet. 

 

• Golfläger 

Ambitionen är att ha minst ett hemmaläger för klubbens egna ungdomar, både 

flickor och pojkar. Även dam- och herrläger ska genomföras och dessa läger ska vara 

öppna både för medlemmar och för gäster. 

 

• Hcp 

Klubbens målsättning är att genom olika slag av fortbildning och träning för 

medlemmarna sänka klubbens genomsnittshandicap. Viktigt att få alla medlemmar 

att förstår det viktiga i att registrera sina spelade runder på golf.se. Det krävs minst 

fyra registrerade ronder för att få ett aktivt tävlingshandicap och därmed få ta del av 

prisbordet vid tävlingar. 

 

• Juniorlyftet 

Klubben ska genom Juniorlyftet fortsätta att satsa på juniorer och utveckla 

satsningen på lokalnivå. Vi ska också jobba för att få fram fler ledare till 

verksamheten. 

 

• Övrigt 

Juniorfonden som har skapats med hjälp av bidrag från seniorer, vissa sponsorer och 

enskilda medlemmar ska belöna och motivera målinriktad träning, bra 

tävlingsresultat och social kompetens för juniorer i klubben. 


