
   

 

 

 
 
 

Verksamhetsplan för 2016 

 

 
Verksamhetsidé  
 

Vallentuna Golfklubb är en ideell förening som har som ändamål att i samarbete med 

driftbolaget Golf4Golfers erbjuda medlemmarna möjlighet att umgås kring och utveckla sitt 

golfspel på en attraktiv bana. 
   
 

Mål 
 

Det övergripande målet är att i samarbete med bolaget göra Vallentuna Golfklubb känt som 

en attraktiv klubb med en intressant bana för golfare av alla kategorier. 
 

Aktiviteter 

Klubbens viktigaste bidrag för att nå målet är att fokusera på aktiviteter som skapar en fortsatt 

positiv, välkomnande och trivsam atmosfär för både nya och gamla medlemmarna och som 

levandegör klubbens devis: ”Klubben med ett stort hjärta”. 

 

Aktiviteter för att realisera detta sker i huvudsak i de 6 kommittéer som organiserats inom 

klubben: Damkommittén, Juniorkommittén, Klubbkommittén, Regel- och Hcpkommittén, 

Seniorkommittén och Tävlingskommittén. 

 

För året 2016 fokuseras på: 

 

• Samarbetet mellan klubb och bolag. 

Samarbetet mellan klubb och bolag är avgörande för både klubben och bolaget. De 

formella formerna som definierats i avtalet mellan parterna har i praktiken ersatts med 

betydligt snabbare direktkontakter på i princip daglig basis när så har bedömts 

lämpligt. Frågor som är av vikt för klubben, liksom frågor som är av vikt för bolaget, 

ska även fortsättningsvis omgående tas upp med den andra parten och lösas i gott 

samförstånd. 

• En relevant, enkel och samtidigt fullödig information till medlemmarna. 

Informationen sker huvudsakligen genom hemsidan och ordförandebloggen. 



   

 

 Information av gemensamt intresse för både klubben och bolaget förmedlas med båda 

parter som avsändare. 

 

Det påbörjade arbetet med hemsidan ska fullföljas under våren med dels en modernare 

och attraktivare layout dels en tydligare struktur och uppdelning av information för 

allmänheten respektive information reserverad för medlemmarna. 

• Utveckla och samordna aktiviteter kring juniorverksamheten 

Juniorverksamheten är framtiden för såväl dem själva som föräldrar och ännu äldre 

generationer. Att ungdomar idag har ett mycket stort utbud av aktiviteter att välja 

mellan understryker behovet av att fånga upp dem som har ett intresse för golf. Att 

klubben, tillsammans med bolaget, kan erbjuda en ungdomsverksamhet torde vara av 

stort intresse även från kommunens sida.  För bra framgång krävs även ett aktivt 

engagemang av föräldrar och andra engagerade vuxna. 

Juniorträning startar mitten av april. Fram till sommaren fokus på träning och efter 

sommaren fokus spel på banan. Ett sommarläger planeras även i år.  

Ungdomarnas intresse att tävla varierar naturligtvis. I träningen kommer därför att 

finnas dels en inriktning att ”pusha” för att våga tävla dels en uppmärksamhet om det 

finns underlaget och intresset för att göra särskild insats med dem som verkligen vill 

satsa på att tävla.  

Klubbens förmåga att utveckla juniorverksamheten kommer under året att öka genom 

att kommittén deltar i SGF’s utvecklingsprogram Junior Management. 

• Utveckla formerna för att ta hand om nya medlemmar. 

Genom de olika kommittéerna erbjuds och bedrivs aktiviteter som lägger grunden för 

klubbgemenskap. Nya medlemmar ska känna sig välkomna in i denna 

klubbgemenskap. Hur detta ska göras är ju helt individberoende men några 

grundformer finns i form av fadderrundor, särskilda tävlingar under lättsamma former 

för nybörjare mm. Ett bättre organiserat faddersystem ska skapas under våren och två 

nybörjar”tävlingar” arrangeras under andra halvan av året. 

• Utveckla aktiviteter som speciellt efterfrågas av damer.  

De tre närmast ovanstående punkterna är naturligtvis en grund även i detta 

sammanhang. Härutöver ska under året prövas om det finns speciella aktiviteter som 

är möjliga och lämpliga att arrangera på eller i anslutning till banan med klubbens 

damer som en speciell målgrupp. 

• Klubbens huvudsyfte är att ge medlemmarna en möjlighet att spela golf. Detta uppnås 

genom samarbetet med bolaget G4G. Utöver själva golfspelet skapas klubbandan 

genom de aktiviteter som ordnas för medlemmarna.  

De populära festligheterna i anslutning till Ämma och Nationalslaget samt höstfest 

kommer att genomföras även i år. 



   

 

Kommande vintersäsongen fortsätter verksamheterna med bridge och, i den mån 

vädret medger, skidåkning. 


