
   

 

 

 
 
 

Verksamhetsplan för 2017 

 

 
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. 
   

Generella förutsättningar  

Klubbens verksamhet förutsätter ett nära och gott samarbete med bolaget där styrelsen har att 

tillvarata medlemmarnas intresse. De formella samarbetsformer som definierats i avtalet 

mellan parterna har i praktiken ersatts med betydligt snabbare direktkontakter på i princip 

daglig basis när så har bedömts lämpligt.  

Klubbens viktigaste del i samarbetet med bolaget är att fokusera på aktiviteter som skapar en 

fortsatt positiv, välkomnande och trivsam atmosfär som levandegör klubbens devis: ”Klubben 

med ett stort hjärta”. I den successivt ändrade golfvärlden, framför allt i Stockholmsområdet, 

är en god klubbanda inte bara en tillgång för nuvarande medlemmar utan också en bra grund 

för ökad medlemstillströmning. 

 

En klubb med stort hjärta 

Klubbens medlemmar representerar ett brett spektrum såväl åldersmässigt som 

intressemässigt. Skälen att medlemmarna väljer just vår klubb som medlemsklubb har 

sannolikhet också en stor variation.  

 

Intresset för och/eller möjligheten att delta i olika klubbarrangemang kan principiellt delas in i 

två huvudgrupper: de som har fokus på tävlingar respektive de som mest ägnar sig åt 

sällskapsspel. Alla ska kunna känna sig välkomna i klubben och våra aktiviteter behöver 

därför spänna över ett brett spektrum. 

 

Aktiviteter 

Klubbens informationskanal till medlemmarna är ordförandens blogg som skickas ut med den 

frekvens som ärendenas art påkallar. 

 



   

 

Klubbens medlemsaktiviteter realiseras i de sju kommittéer som organiserats inom klubben: 

Damkommittén, Herrkommittén, Juniorkommittén, Klubbkommittén, Regel- och 

Handicapkommittén, Seniorkommittén och Tävlingskommittén. 

 

Liksom tidigare år kommer det att finnas ett omfattande tävlingsprogram. KM spelas helgen 

19 - 20 augusti. Klubben planerar att delta i distriktets seriespel med sex herrlag och ett 

damlag. Klubbens mesta tävlingsform, seniorgolfen fortsätter med planerat 21 tävlingsdagar. 

Damgolfen och herrgolfen, som tidigare spelats gemensamt på torsdagarna separeras med 

herrgolfen på tisdagar och damgolfen på torsdagar. Båda dagarna mellan kl 17-18. Syftet är 

dels att få ett bättre utnyttjande av banan dels att få ett mer likartat speltempo. 

 

De populära tävlingarna Nationalslaget och ÄMMA med efterföljande fester kommer att 

genomföras den 6 juni respektive den 2 september och den Nationella Damdagen spelas den 

17 juni. 

 

En utökad satsning kommer att ske på juniorträningen. George Sarri, som är mycket 

uppskattad av våra juniorer kommer att ta ett helhetsansvar för juniorträningen. Ett 

sommarläger planeras vecka 725. 

 

Klubben kommer att fortsätta stödja bolaget i dess ansvar att vårda området runt klubbhuset 

så besökande möts av en trevlig och välskött anläggning - en insats som förutsätter att ett 

tillräckligt antal medlemmar är villiga att medverka i detta. 

 

Ökade insatser ska göras för att försöka öka andelen medlemmar som aktivt deltar i klubbens 

arrangemang genom ökad fadderverksamhet för nybörjare och enklare tävlingar där nybörjare 

får tävla i par med befintliga medlemmar.  

 

Tidigare års kurs i regler och golfetik för nybörjare, och även etablerade spelare, kommer att 

genomföras i samarbete med utbildade domare och faddrar. 

 

Utöver möjligheten att spela golf kommer även under kommande vintersäsongen erbjudas 

möjlighet till bridgespel.  

 

 


