Verksamhetsplan för Arlandastad GK – 2015.

Övergripande inriktning
Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram,
medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen för
2015 redovisas nedan under respektive programområde.
En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för
klubbens verksamhetsområden.

Vår övergripande målsättning är att bedriva verksamheten så att Arlandastad Golf har en
stark position i golf Sverige, där många golfbanor och golfklubbar för närvarande befinner
sig i en allvarlig ekonomisk situation.
En faktor som starkt bidrar till Arlandastad Golfs starka position på golfmarknaden är att
anläggningen ägs av ett resursstarkt privat bolag och att klubben genom ett långsiktigt
nyttjanderätts avtal helt kan koncentrera sig på själva kärnverksamheten det vill säga
golfandet och medlemsaktiviteterna.
Fler och fler ser värdet av att vara medlem i en resursstark klubb där den enskilde
medlemmen inte behöver ta några ekonomiska risker på samma sätt som i klubbar som
själva äger sina anläggningar.

Klubbens målsättning är att skapa största möjliga medlemsnytta. Vad som är
medlemsnytta är svårt att definiera i generella termer. Vi har olika behov och
förutsättningar som individuella golfare. Möjligen kan ett generellt inslag i vad som kan
definieras som medlemsnytta vara att så långt det är möjligt tillgodose våra högst olika
individuella behov.

En förutsättning för att konceptet med en privatägd anläggning och en medlemsklubb
skall fungera framgångsrikt är att bägge parter medvetet går in för ett nära och förtroligt
samarbete till nytta för helheten. Sedan flera år arbetar både klubben och bolaget med
den målsättningen.
Klubben ägnar sig åt hur vi som individuella golfutövare och medlemmar ska få ut så
mycket som möjligt av vår golf. I egenskap av ägare till hela golfanläggningen svarar
Arlandastad Golf AB för drift, utveckling och underhåll av hela anläggningen

Klubbkänslan upplever vi som stark inte minst i kretsen av fullvärdiga medlemmar. Vi
söker framgångsvägar som vidgar kretsen av medlemmar som aktivt deltar och
medverkar i verksamheten. Kärnan i det som håller oss samman är vår golf och hur den
kan förbättras och utvecklas både på det individuella planet och i hela verksamheten.

En fråga som vi bedömer får allt större betydelse för en välfungerande verksamhet är en
kvalitetsmässigt god tillämpning av vårt handicapsystem. Handicapkommittén övervakar

samt har god kontroll på våra handicap. Dock är vi själva ansvariga för att vårt handicap
speglar vår verkliga spelförmåga.
Hela verksamheten i klubben är således indelad i två huvudområden
”Medlemsprogrammet” och ”Junior-& Elitprogrammet”.

Vi ser fram mot en spännande ny golfsäsong där vi kan ta utvecklingssteg både som
individuella golfare och som klubb tillsammans med bolaget.
Verksamhetsplan medlemsprogrammet 2015

Säsongen 2015 fokuserar på att konsolidera de aktiviteter och de sektioner/kommittéer
som arbetade under medlemsprogrammets paraply 2014 men nu under styrelsens
paraply.
Den övergripande målsättningen för samtliga sektioner och kommittéer är att finna
vägar för att attrahera än fler medlemmar att vara med i det utbud av aktiviteter som
erbjuds.

I det övergripande målet ligger också att genom att erbjuda ett så attraktivt och
spännande utbud av aktiviteter att dessa bidrar till att fler golfspelare vill bli medlemmar
i Arlandastad Golf både som fullvärdiga medlemmar och som årsmedlemmar.
Utmaningen för sektioner/kommittéer blir att hitta vägar att på bästa sätt nå ut till de
medlemmar de olika aktiviteterna är avsedda för.
Klubbtävlingar. Ansvaret för årets tävlingar vilar hos klubbstyrelsen. Respektive
styrelseledamot kommer att ansvara för olika tävlingar. Se separat tävlingsprogram i
golftidningen och på anläggningens hemsida.

Tävlingsprogrammet är extra fylligt kommande säsong. Vi kommer att fokusera lite extra
på tävlingarna Full Members, Kräftgolfen, Avslutningsgolfen samt KM.
Därtill planerar vi att arrangera Golfens Dag – ett arrangemang som blir en höjdpunkt att
uppleva och minnas - en milstolpe i Arlandastads Golfs historiebok! Läs om detta
evenemang på separat plats. Information kommer även att sändas ut. Du är bjuden!

Herrsektionen med drygt 600 medlemmar i åldersspannet 22-54 år planerar aktiviteter
som medlemskvällar i Magasinet, enklare golfresor inom Sverige, longdrive tävling med
avslutande middag i Magasinet.

Vidare arbetar sektionen för att etablera ytterligare ett lag i seriespelet för H45 och att får
igång ett lag i H35.
För samtliga spelare ingående i serielagen planeras för ett antal träningstillfällen med
klubbens PRO.

Damsektionen med sina drygt 100 medlemmar i åldersspannet 22-49 år kommer att
arbeta för att finna fram till någon aktivitet som är så attraktiv att för just denna
medlemskategori att de får alla dessa damer att ”gå dam ur huset” och till golfbanan.

Damsektionen fortsätter med sin framgångsrika tisdagsgolf som vänder sig till alla damer
oavsett ålder.
Rosa Pantern tävlingen är också en viktig tävling i Damsektionens regi.

Seniorsektionen med sina medlemmar, damer 50 år och uppåt och herrar 55 år och
uppåt, omfattar drygt 470 golfare (ca 300 herrar och ca 170 damer), fortsätter med sin
torsdagsgolf.

För de som ingår i något av lagen i seriespelet planeras ett antal träningstillfällen med
klubbens PRO. Rekryteringen av spelare kommer denna säsong också ha som policy att
lojalitet att delta också kommer vägas in som komplement till färdighet när rekrytering
sker till serielagen.
Precis som säsongen 2014. inbjuds samtliga seniorer att följa med på en golfresa med
övernattning och spel.

Bolaget planerar att rekrytera medlemmar från Seniorsektionen att arbeta som starters
under högsäsong. Vidare är tanken att skapa en ”handymen” grupp som arbetar med
praktiska uppgifter på anläggningen under säsongen.
Verksamhetsplan Junior- och Elitprogrammet.

Vi har under 2014 fortsatt att bedriva den högkvalitativa verksamhet som låg som grund
för det Guldcertifikat vi mottog 2011. Vi fortsätter arbetet med den tidigare uppsatta
målsättningen ”mål ’15” – att bli Sveriges bästa golfklubb för barn och ungdomar. Att
fortsätta fokusera på kvalitet framför kvantitet

Den ideella organisationen bakom verksamheten fungerar alltmer planenligt, med flera
ledare som tar ett större ansvar inom sina respektive områden och där en stor del av
planeringen och arbetet sker genom kommittéarbete. Det engagemang och driv som
visats av Jakob och de ideella ledarna har onekligen varit nyckelfaktorer bakom
verksamhetens mognande.
En tydlig trend är att alltfler av våra juniorer har officiellt hcp. Detta har resulterat i att
Arlandastad aldrig tidigare har haft så många juniorer ute på tävling, Skandia Cup,
Skandia Tour, Rookie Touren och Rajder Kopp.
Rent organisatoriskt är verksamheten 2015 i mångt och mycket utformad som under
2014. Alla ska få möjlighet att träna golf efter sina kunskaper, förutsättningar och mål;
varför vi kommer att fortsätta bedriva en verksamhet i totalt 15 grupper.

Det är viktigt för oss att våra äldre juniorer känner att de kan bidra till utvecklingen av de
yngre juniorerna, på så sätt är vi övertygade om att de själva växer, både som golfspelare
men även som personer.
Under föregående år gjorde de äldre juniorerna ett utmärkt arbete genom sitt
engagemang i grupperna för yngre barn, och detta kommer at fortsätta under 2015, och
tanken är att engagera även de något yngre juniorerna i detta och gå med som
hjälptränare innan de är mogna att ta eget ansvar för en grupp.
Vi kommer att fortsätta bedriva en tjej- och elitsatsning.

Inom elitdelen av verksamheten har även seniorer som vill träna arrangerat en möjlighet
att träna med oss.
För att fortsätta hålla intresset uppe bland de yngre juniorerna kommer vi även att
fortsätta satsa på ”Victors stege” som nu på ett effektivare sätt kommer att integreras i
träningarna för de yngre juniorerna.
Utöver golfträningar kommer vi under 2015 att erbjuda:
•
•
•

Helgläger för de äldre träningsgrupper.
Fysträning.
Ledarutbildningar för ledare och äldre juniorer.

Utöver detta kommer juniorverksamheten att arrangera ett antal andra aktiviteter.

Under 2014 var vi drygt 35 ledare som engagerade oss inom juniorverksamheten,
medräknat våra äldre juniorer, och målsättningen för 2015 är att behålla detta antal
ledare.

Juniorverksamheten på Arlandastad har utvecklats till en av de bästa i Uppland, men vi
går nu mot nya utmaningar. Var med och gör Arlandastad till den bästa juniorklubben i
Sverige!

Ny Krögare och PRO. Klubben hälsar Välkommen till vår nya Krögare och vår nya PRO!
Det är med glädje vi ser denna förstärkning på anläggningen och vi är övertygade om att
er satsning kommer att medverka till att alla medlemmar känner stolthet över
golfanläggningen där man är medlem!
Det är vår förhoppning att våra klubbmedlemmar nyttjar vår nya krögare och vår nya
PRO på ett optimalt sätt!
Till sist: I anslutning till årsmötet kommer klubbtidningen med information om
kommande säsong och spännande nyheter att presenteras.
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