
Verksamhets- och Aktivitetsplan för Seniorkommittén 2018 
 
Målgrupp och mål 2018 
Vår målgrupp är tydlig. Damer 55+ och Herrar 55+, är de ålderssegment som vi fokuserar 
vår verksamhet och aktiviteter på. I dagsläget innebär detta drygt 750 medlemmar och där vi 
idag har drygt ca 40% redan som aktiva i seniorkommitténs organiserade verksamhet. Det 
gemensamma målet damer/herrar för 2018 är en ökning med 10% av målgruppen som delta-
git i minst en senioraktivitet under säsongen. 
 
Verksamhetsplan och aktiviteter för att nå det långsiktiga målet 2020 
Inför årsstämman 2014 presenterade seniorkommittén en långsiktiga verksamhetsplan för ti-
den 2015 – 2020. Verksamhetsplanen godkändes av årsstämman den 29 november2014.  
Den långsiktiga planen ligger fast. Verksamhetsplanen 2018 sätter fokus på samtliga de akti-
viteter som  framgångsrikt genomförts fram till 2017 plus att vi gör några förändringar i syfte 
att öka trivsel och service. 

Onsdagsgolfen Herrar och Damer 55+ 
Verksamheten vänder sig till alla damer och herrar 55+ och som är medlemmar i Öregrunds 
Golfklubb. För damerna krävs inte officiellt spelhandicap. För herrarna gäller officiellt spel-
handicap. Tävlingarna pågår under hela golfsäsongen med start i maj och avslutning i sep-
tember. Verksamheten genomförs enligt ett på förhand uppgjort spelprogram med varierande 
starter och spelsätt. Totalt antal tävlingar 2018 är planerat till 20 tillfällen. 

Order of Merit - Onsdagsgolfen 
Order of Merit är en summering av resultaten för onsdagsgolfen under säsongen. För herrarna 
gäller de 20 bästa resultaten som räknas och ingår i Order of Merit. För damerna gäller de 10 
bästa resultaten. Principen som gäller är de lägsta bruttoslagen för varje tävling. Order of Me-
rit via GIT ersätter tidigare statistikservice.  

Greenfeerundan 
Greenfeerundan vänder sig till damer och herrar 55+ och som är medlemmar inom Öregrunds 
Golfklubb. Touren spelas på fyra golfbanor under 2018, med start i slutet av maj och avslutas 
i augusti. För 2018 är spelplanen den 28 maj Burviks GK, 25 juni Uppsala GK, 30 juli Örby-
hus samt den 27 augusti finalspel Öregrunds GK. För deltagande i touren utgår en deltagarav-
gift 300 kr per person och starttillfälle på externa banor och 50 kr på hemmabanan. 

Matchspel herrar 
För 2018 satsar vi tydligt på att öka matchspelet för seniorer herrar. Matchspelet är en trivsam 
spelform som under åren vunnit framgång med ett ökat antal spelare. Matchspelet är där två 
personer spelar mot varandra och där kampen och chanstagningarna om varje hål blir som en 
minitävling. Matchspelets syfte är att öka antalet utmaningar man/man. För 2018 kommer vi 
att ytterligare öka informationen och marknadsföringen i syfte att nå förväntat utfall med 30 
aktiva i matchspelet. Vi kommer att fortsätta med spelformen vinnare och lucky/loser. 
Anmälningsavgiften är 50 kronor.  



Seriespelet seniorlag, damer o herrar 
Vi fortsätter vår satsning på distriktets seriespel för dam- och herrseniorer som arrangeras av 
Upplands Golfförbund. Vår bedömning är att vi kan bibehålla antalet lag även under 2018. 
Detta innebär att vi kommer att anmäla12 seniorlag. Våra lag kommer att bli i ålders-katego-
rierna, damer 60 2 lag, damer 70 2 lag, herrar 60 2 lag, herrar 70 2 lag, herrar 75 2 lag och 
herrar 80 2 lag.  
 
Old Members, damer och herrar 
Vi kommer att intensifiera marknadsföring intern för att öka deltagandet från vår klubb i täv-
lingarna Old Members. För verksamhetsåret 2018 blir det två individuella tävlingar, tre par-
tävlingar, en greensome, en bästboll samt en mix foursome. Tävlingarna är öppna för alla 
födda 1957 eller tidigare som har officiellt hcp. 

Tour Ålands Cup 
Tourtävlingen som vi startade 2016 och fortsatte under 2017 blev mycket positivt mottagen 
och önskemål har framfört att även arrangera tävlingen 2018. Arrangemanget kommer att gå 
under två dagar den 23 - 24 juli med spel på Ålands Golfklubb och banan Slottsbanan dag två. 
Arrangemanget görs i samarbete med Sundbergs Bussresor, Ålands Golfklubb och Eckerölin-
jen. Ett komplett rese- och spelprogram kommer att skickas ut till samtliga seniormedlemmar 
under januari månad 2018. 

Ryder Cup Herrar 
Tävlingen genomförs varje år där tävlingen 2018 kommer att spelas på Älvkarleby Golfklubb. 
Ryder Cup spelas mellan Öregrunds Golfklubb och Älvkarleby Golfklubb. Denna prestige-
fyllda tävling spelas under en dag i tre olika klasser, foursomematch, bästboll och singelmat-
cher. Tävlingen arrangeras och spelas i Älvkarleby den 6 september. 

Solheim Cup Damer 
Tävlingen hade premiär den 4 september 2017 och spelades på Älvkarleby Golfklubb. Sol-
heim Cup spelas mellan Öregrunds Golfklubb och Älvkarleby Golfklubb. Tävlingen spelas 
under en dag och i två olika klasser, bästboll och singelmatcher. För verksamhetsåret 2018 
kommer tävlingen arrangeras av Öregrunds Golfklubb och planeras till första veckan i sep-
tember. 
 
Seniorträningen ”Måndagsklubben”  damer/herrar 
Vår nya satsning inför 2018 att få flera medlemmar att regelbundet träna, spela och umgås 
med andra medlemmar inom klubben. Måndagsklubben har vuxit fram genom ett intresse och 
behov bland våra medlemmar och har till syfte att öka medlemsengagemanget och vår goda 
kamratskap. Måndagsklubben startar den 8 maj månad och pågår varje måndag fram till slutet 
av augusti. 

After Golf - tävlingar 
För att öka den sociala samvaron införde vi ”After Golf ” för alla damer och herrar som spelar 
”Onsdagsgolfen”. Arrangemanget gjordes i nära samarbete med Golfrestaurangen. Vi kommer 
även 2018 att erbjuda  ett aktivt deltagande i After Golf  efter varje tävling. 



Upplands Gentlemen  
Inför klubbens jubileumsår 2013 lanserade seniorkommittén tävlingen Upplands Gentlemen, 
en singeltävling för alla manliga medlemmar och inbjudna gäster. Tävlingen har sedan pre-
miäråret lockat cirka 120-130 spelare från Upplands olika klubbar. Målet för verksamhetsåret 
2018 är att genomföra tävlingen helt enligt den plan som tidigare är fastställd för Upplands 
Gentlemen. Tävlingen är planerad till att som tidigare starta upp ”Golfveckan”. 

Funktionärs och arbetsgrupper 
Vårt funktionärs-register och organisationsschema omfattar cirka 25 personer, damer och her-
rar som utgör sektionens funktionärer. Gruppen kommer att vara verksam vid bemanning av 
tävlingskiosk, registreringsarbete, praktiska arbeten osv. Vill du ingå? Kontakta då Ulla Berg-
ström Johansson på telefon eller mail. 

Funktionärsgolfen  
2014 genomförde vi första gången en intern tävlings- och trivseldag för samtliga de medlem-
mar som under säsongen gjort ideella funktionärsinsatser för seniorverksamheten. Funktio-
närsdagen är en uppskattad och socialt heldagsarrangemang för samtliga våra funktionärer.  

Medlemsvård och kamratstöd 
Vi har genom våra tidigare erfarenheter en god kunskap och erfarenhet av det ”goda kam-
ratskapens betydelse, att vara en i gänget att som ny snabbt bli upptagen i teamet är en viktig 
del i vårt kamratarbete. 
Medlemsvård och kamratstöd är våra två stora byggstenar i en starkare seniorverksamhet 
inom Öregrunds Golfklubb. 

Ekonomi 2018 
Vid vårt sektionsmöte den 3 november 2017 beslutade vi att fastställa de ekonomiska ramarna 
för 2018 och i framtiden. Vår huvudregel skall vara att samtliga de aktiviteter, tävlingar och 
arrangemang som sektionen planerar och genomför skall vara kalkylerade och ingå i sektio-
nens budget. Varje aktivitet skall ha en arrangemangs presentation och en projektkalkyl. Varje 
projekt skall utvärderas och sammanställas så att vi kan följa upp resultatet mot kalkyl/budget. 

Minnesfonden 
Vi kommer kontinuerligt under året att uppmärksamma våra seniormedlemmar som av olika 
skäl behöver en uppmuntran i sjuksängen, den jämna födelsedagen eller vid minnesstunden 
vid bortgång. Seniorkommittén avsätter årligen i sin budget en summa som skall fördelas på 
medlemmar som är kvalificerade för att uppvaktas. 
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