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VERKSAMHETSPLAN 2016
ARLANDASTAD GOLFKLUBB
NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF.
När vi planerar verksamheten i golfklubben för 2016 är det 2 faktorer som är ledstjärnor för
klubben:




Hur kan klubben på bästa sätt ha fortsatta mål, för att våra medlemmar skall
få tillgång till klubbens alla erfarenheter och därmed uppleva att man är
medlem i en av de bästa golfklubbar som finns på marknaden.
Hur kan vi med gemensamma ansträngningar tillsammans med Bolaget
bidraga med att vi får fler medlemmar till golfklubben.

Golfen i Sverige:
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Golfen i Sverige 2015-2016 har en fortsatt minimal tillväxt av golfare vilket
resulterar i att överetableringen av banor skapar en negativ spiral av
lågprisalternativ för spel på många golfbanor. Dessutom innebär detta att
kvalitén på många banor försämras.
Mot denna bakgrund befinner vi oss i den gynnsamma situationen att
klubben via ett långsiktigt nyttjanderättsavtal med ArlandastadGolf AB, som
ägs av ett kapitalstarkt privat bolag, kan fokusera på klubb – och
medlemsaktiviteter.
Detta innebär dessutom att den enskilde medlemmen inte behöver ta några
ekonomiska risker på samma sätt som i klubbar som själva äger sina
anläggningar. Detta värdesätts mer och mer av våra medlemmar.
Vi får under 2016 bekräftat styrkan i anläggningens ägare då en större
investering har gjorts i uppgradering av Mastersbanan. Dessutom har en
ännu större investering gjorts vid investering av ny maskinpark för underhåll
av alla banorna på anläggningen.
Detta innebär också att vi får banor av högsta kvalité och en anläggning vi
som medlemmar kan vara stolta över.
Sammantaget innebär detta att ArlandastadGolf som anläggning betraktat får
anses ha en mycket framskjuten position i Golf Sverige.

VI ÄLSKAR GOLF är också årets tema för den kommande säsongen. Detta tillsammans med klubbens
värdegrund att Arlandastad Golf är till för alla, där golfen skall vara glädjefull, inspirerande och social. Spel på vår
anläggning skall dessutom präglas av gemenskap och uppmuntran.
Nytt för i år blir att klubben satsar på en större NÄRVARO bland medlemmarna.
Målsättningar och utmaningar för 2016:


Skapa en mer attraktiv tävlingsverksamhet
o 2016 års tävlingsprogram finns på hemsidan

o







Planera en jippofylld ny invigningstävling tillsammans med Bolaget
av Mastersbanan
o Deltaga i UGF:s seriespel med så många lag och i så många
åldersklasser som möjligt
Utöka juniorverksamheten
Regelbundet eget informations blad till våra medlemmar
Producera årets golfmagasin
Sjösätta blogg och sociala medier med information som medlemmarna själva
bidrager med
Sjösätta medlemsaktiviteter som medlemmarna efterfrågar



Styrelsen blir mindre operativ, de olika kommittéerna får en större roll, se
nedan




Lyssna och genomföra goda råd från UGF och SGF
Fördjupa samarbetet med Bolaget och dess olika sektioner




Fördjupa samarbetet med La Fourchette
Fördjupa samarbetet med HLGC




Hantera ekonomin på ett ansvarsfullt sätt
Planen är att genomföra workshop med den nya styrelsen samt
medlemmarna i de olika kommittéerna i syfte att skapa team building samt
att samtliga får en helhetssyn med information och därmed strävar åt samma
håll. Bolaget inbjudes till vår workshop.

AVSLUTNINGSVIS: I år hälsar vi på varandra när vi träffas på anläggningen. Vi ingår i samma
klubb. Lycka till med alla nya föresatser!



Senior



Dam




Herr
Junior

Seniorverksamheten 2016
Säsongen kommer att omfatta medlemsaktiviteter av ungefär samma omfattning och utformning som de senaste
säsongerna. Målet är att kunna erbjuda tävlingsmöjligheter för alla tävlingssugna, men också att skapa tillfällen till
kontakter med andra klubbmedlemmar än de som man oftast spelar med.

Torsdagsgolfen
Torsdagsgolfen kommer att bli den viktigaste verksamheten i båda dessa avseenden. Uppstartsmöte den 14 april kl
18.30 dit alla seniorer är välkomna. Klart är att första speldag blir den 21 april, om vädret tillåter, och att
tävlingen pågår hela säsongen, tom september. Säsongsavslutning blir i början av oktober.
Tävlingarna kommer att förläggas till både Mastersbanan och Nya banan och spelformen är slaggolf.
Två mixade klasser, A 0-18 och B 18,1-36. Pris till bästa spelare i A resp. B varje torsdag. Startavgiften är 250:kr för hela säsongen. Den inkluderar även start i de tävlingar som kommer att läggas in i spelschemat (scramble,
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Nedan följer detaljerad planerad verksamhet i respektive kommitté:
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tre klubbor, bästboll). Administrativt ansvariga är seniorkommiten. Sista tävlingsdagen möts de två segrarna och
gör upp om årets SENIORMÄSTARE.
Anmälan till tävlingarna görs varje vecka på Golf.se.

Upplandsserien
Klubbens externa tävlingsverksamhet består av 11 lag i uppländska seriespelet.
Vi ställer i år upp med D50, D60x2, D70, ev, D75, H50, H60x2, H70x2 H75x2 och ev. H80.
Deltagare i seriespelet erbjuds träning med våra tränare.

Old Memberstävlingar
Vi uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s Old-Members-tävlingar som spelas på olika banor i Uppland,
tre partävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få spela på andra banor för en billig penning.
På www.seniorgolfugf.se finner du all information du behöver.

Seniorernas golfresa
Årets seniorresa går till Omberg med boende vid banan 24-25 maj. Dag två spelar vi på Mjölby GK. Priset är
XXXX:- för två greenfee, boende, frukost och 3-rättes middag. Vi har bokat för 24 personer, först till kvarn.
Anmälan till Gösta Karlsson senast den 20 april. svengostakarlsson@gmail.com

DAMSEKTIONEN
Damsektionen fortsätter sina damkvällar på tisdagarna hela sommaren från första tisdagen i maj till sista
tisdagen i augusti. Fanns ett förslag att flytta till måndagar men vi fortsätter med tisdagarna.
Vi skall bli bättre på att informera om vad damsektionen gör genom att göra ett informationsblad och
även fotografera mera.
Träningarna har varit populära i alla åldrar så detta skall vi ha flera på våren och så några på hösten.
Dagar och tider meddelas senare.
En uppstartskväll under april.
Få till en anslagstavla i damrummet där vi kan sätta upp reklam för våra aktiviteter.
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Göra en stadsvandring under våren.
Eventuellt bjuda in damer från Vallentuna och Tjusta till tävlingen Rosa Pantern, Ulriksdals damer vet
redan om och deltar i denna tävling och de är välkomna.
Delta i Upplands seriespel.
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HERRSEKTIONEN
Utmaningen för herrsektionsledningen det kommande året blir att även i år fortsätta arbeta aktivt för alla
herrsektionsmedlemmar med åldern 22- 59 år. En utmaning blir också att hitta aktiviteter mellan de
klubbtävlingar som är planerade till kommande säsong.
Vi hoppas att den goda sammanhållning som skapats för våra seriespelare fortsätter växa och fortplanta sig till
övriga icke seriespelande medlemmar i herrsektionen.
Förra året hade vi ett lag i H30 och två lag i H45 lag som representerade Arlandastad Golfklubb i UGF seriespel.
Denna säsong har UGF ändrat åldersklasserna till H30, H40 och H50 från att tidigare vara H30, H45. Målet och
utmaningen i år blir att få ihop lag i respektive ny åldersklass H30, 40 och 50.

Det ser bra ut med många spelare i H40 och H50 klassen men lite tunnare för H30.
Förra årets resultat i H30 och H45 seriespelet resulterade i att herrsektionens serielag spelar i division 1 förH30,
div 2 för H40 och H50 lagen.
De spelare som representerar klubben i seriespelet kommer att erbjudas träningstillfällen med klubbens Pro och
herrsektionen planerar även att erbjuda samtliga herr sektionsmedlemmar någon form av träningstillfälle.
Som avslutning på golfsäsongen följer vi seriespelare upp förra årets succé med Nordlunda Cup 2016. Norslunda
Cup spelas i Ryder Cup anda där två lottade lag möter varandra över 36 hål. Mellan ronderna äter vi lunch och
avslutar med trerätters middag som vår fantastiska krögare komponerar ihop, och allt till självkostnadspris.

Junior - Elit
Nu lägger vi ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss, och blickar framåt mot ett spännande 2016.2015 innebar
ett år med nya utmaningar i form av en ny pro på klubben, och det har fallit väl ut.
Vidare hade klubben även ett bra år tävlingsmässigt då elitlaget försvarade sin plats i Division 1, och kommer att
spela i denna division även 2016.
Vi hade även ett lag representerat vid JSM lag, (där vi dessutom anordnade kvalomgång 1 på klubben), och
förhoppningen är att vi även 2016 ska kunna skicka ett lag till JSM.
I Rajder Kopp vilket är en lagtävling mellan klubbarna i UGF, hade vi även föregående år representanter från
klubben. Detta är en utmärkt tävling för de yngre juniorerna att komma ut och känna på tävlingar under lite mer
avspända former, och här är ambitionen att vi ska ha representanter med även i år.
Vi hade en bra representation även individuellt ute på de olika juniortävlingarna under 2015, såsom Skandia Cup,
Skandia Tour och JMI, och vi ser fram emot att en ny säsong med fortsatt bra deltagande.
Vår nya pro, Henrik Lundqvist har tillsammans med Javier Nigård ansvarat för träningen av våra träningsgrupper i
enlighet med vårt tidigare upplägg.
2016 kommer det att ske en förändring i träningsupplägget, såtillvida att Hempa och Javier tar över ansvaret för
själva träningsupplägget och organisation av de olika grupperna i en nära dialog med juniorkommittén.

Vi kommer fortsatt att vara beroende av de ideella krafter som har tagit ett stort ansvar genom åren, som
hjälptränare och sammanhållande, och vi räknar med att våra äldre juniorer fortsatt kommer att vara med som
hjälptränare och förbilder för de yngre.
Vi kommer att arbeta för att fler av våra ledare ska ha möjlighet att genomgå ledarutbildningar.
Övrig verksamhet under året arrangeras av juniorsektionen, såsom
-

Inomhusträning under försäsongen
Klubbtävlingar
Uppstart- och avslutningsaktiviteter

Så vi ser fram emot ett spännande 2016, med nya utmaningar och en hel del förändringar.
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Detta kommer att innebära att den lyckade satsningen på Victors stege kommer att läggas ned, och ersättas av en
aktivitet liknande SGF Golfäventyret.
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