Topp 50
Plac Poäng

16. Förbättra finishen runt hela anläggningen. Ger ett bra helhetsintryck.
18. Fortsätta finisharbetet

1

38

2

12. Renovera/Bygga om tee på samtliga hål. Gå mot hektometersystem.
15. Tees. Översyn av samtliga tees. Bättre kondition. Fler tees och bredare ytor.
35
Första inblick tees ska vara en ren linje med bänk – papperskorg – bolltvätt teeskylt.

3

6. Bättre finish på bunkrar och runt hinder. (Flera banarbetare)
27 20. Bunkrarna. Ge dem ett mer visuellt intryck, men ändå till rätt
arbetsinsats/nivå.

4

15

17. Tydlig långtidsplan

5

14

2. Gångvägar. Prioritera runt klubbhus och de hål som är däromkring.
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TOPP 50
Uppgift

Ansvarig

Klart

Ta fram en långtidsplan för gamla och nya
banan.

Bankommittén tillsammans med Jesper.

Februari

2

Boende
Plac Poäng

1

2. Enklare lägenhetshotell, rummen skall ha pentry för möjlighet till självhushållning, i
anslutning till klubbhuset. Med konferensmöjligheter för 20–30 personer.
7. Ett gemensamt boende med fisket i Mörrum
95 8. Bygga stugby.
11. Bygga boende i banområdet.
12. Nytt vid gamla klubbhuset (extern finansiering) 16. Stugor med självhushåll. ”Hotell” kräver
frukost. Andra bra hotell finns inom 10 min körtid.

2

1. Kalkyl för investering och payback/avkastning. Dela upp investeringen i omgångar för att
46 minska risken men med en tydlig målbild för totalupplevelse.
9.Arbetsgrupp för att säkerställa ekonomin i satsningen. Sponsring, bidrag, långsiktiga lån mm

3

5. Uppställningsplats med samma antal platser som i dag ev. några till på lämpligt område.
12 Lämpligt område kan vara det område som används idag eftersom det är det första som möter
en ankommande gäst.

4

5

14. Alternativ att dela på risk tillsammans med annan investor (därmed även dela vinst)?

5

2

6. Göra ett bra samarbete med t.ex. BW för hotellpaket som även inkluderar transfer,
arrangerad av hotellet, med minibuss mellan hotell och GK.

160
1

Boende
Uppgift

Ansvarig

Punkt 1,2,3 och 4 utredas både ekonomiskt
och förslag på helhetslösning.

Fastighetskommittén (Calle kan stötta)

Klart

2

Medlemmar
Plac Poäng

9. Behålla är minst lika viktigt som nyrekrytering. Det betyder att aktiviteter för
medlemmar ska vara minst lika viktiga för nya.

1

26

2

4. Nya och mer genomarbetade medlemsformer.
22 Skapa större skillnader i förmåner/värde mellan högsta och lägsta medlemsnivån.
Greenfeerabatt för spel med medlem med spelrätt.

3

11. Rikta rekrytering mot målgrupper: Kvinnor, mammor, unga tjejer, 30–40-åringar,
17 mellanstadiet, familjer, juniorer, tjejer under 15, tjejer 21–55, ungdomar, skolor, media,
press, medlemmar i andra golfklubbar.

4

16

3. Fler juniorer, Tjej-satsning

5

15

2. Skapa fler grupper, så att ensamma spelare kan hitta spelpartners

96

1

Medlemmar
Uppgift

Ansvarig

Se över avgiftssystemet för golf med syfte att
locka fler betalande och presenterar för
styrelsen.

Medlemskommittén tillsammans med
ungdomskommittén.
Sammankallande är medlemskommittén.

Ta fram aktiviteter för att locka fler
medlemmar ur olika åldersgrupper och
presenterar för styrelsen.

Medlemskommittén.

Ta fram förslag på event i samband med
tävlingar och presenterar för styrelsen.

Tävlingskommittén.

Klart

2

Träningsmöjligheter
Plac Poäng

1

59

2

56

3

20

4

13

5

5

1. Utöka med en assisterande pro för att utveckla möjligheterna för att träna. En del i ökad satsning
på nya medlemmar. Ekonomiskt fördelaktigt att träna/komma igång som ung och ny medlem.
Användas i shop och för service också. Komplettera eller ersätta en av personerna i shop/reception
med assisterande.
2. Förstärk med en pro - assist under högsäsong 1/2 maj - 1/2 september
5. Ass Pro
6. Träningsstudio - säkerställ ekonomi. Bidrag, lån, sponsring mm. Studio enligt konceptet på
Trelleborgs GK.
8. Studio och belysning på rangen
11. En studio är en grundförutsättning
13. Bygga träningsstudio
4. Detaljplanera HELA träningsområdet med hänsyn till tillgänglighet, anpassning för rörelsehindrade.
Förläng rangen genom att ta bort parkeringen. Ta bort hela parkeringen men skapa två bilplatser för
rörelsehindrade. Utöka träningsytorna för närspel. Ny puttinggreen som är mer ondulerad. Spara tid
bygg inte en studio – köp eller leasa en prefabricerad studio, Typ Ryfors. (uppfinn inte hjulet en gång
till)
12. Ondulerad green för bättre möjlighet till närspelsträning. Ny ondulerad puttinggreen för träning
på lilla fältet. Kan användas som uppvärmning för spel på NB. Kanske lägga vid nya banan/padelbanan
för träning och möjlighet att locka nya potentiella medlemmar att prova.
14. Kolla på bankommitténs förslag på övningsområde.
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1

Träningsmöjligheter
Uppgift

Ansvarig

Punkten 2,3,4 och 5

Bankommittén

Punkt 1

Styrelsen

Klart

2

Klubbkänsla
Plac Poäng

66

1. Fler gemensamma events tillsammans med golfkrogen. Inte bara tävlingar, AW, grillkvällar och
föreläsningar. Komplettera detta med att erbjuda transfermöjlighet till Karlshamn med omnejd
9. Aktivitetsdagar med t ex golf och padel för medlemmar.
20. Klubbträffar med aktiviteter om kost, regler, utrustning, kläder, resor.

29

5. Tävlingar skapar en större klubbkänsla. Generationstävlingar. ”Öppna” tävlingar, anmäl öppet
och paras ihop med andra. Golfvecka anordnas en gång per år. Varför inte anordna golfweekend i
maj med tävlingar torsdag - söndag. Möjlighet att ytterligare vid ett tillfälle göra mycket
aktiviteter kring tävlingarna likt Karlshamnsveckan. Kombinera med padeltävling

3

20

2. Frivilligarbete - inte bara kommittéanknutna aktiviteter. Gruppen skall ha sina arbetsuppgifter
från klubbchef och greenkeeper. Fast tid i veckan under mars - oktober. Öppen för alla i klubben
från 18 år och uppåt. Säsongen avslutas med en dagresa till grannklubbar med spel och mat.

4

16

8. Fasta speltillfällen under hela säsongen för de som inte är så intresserade av att tävla men väl
möta nya golfkamrater

5

15

18. En kompass för styrelse, anställda, ideella hur man möter människor på klubben. Ska vara
välkommet och ett möte att minnas.

1

2
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1

Klubbkänsla
Uppgift

Ansvarig

Ta fram aktiviteter till punkt 3 & 4.

Medlemskommittén tillsammans med
Jasmine.

Ta fram aktiviteter till punkt 2

Tävlingskommittén

Ta fram aktiviteter till punkt 1

Marknadskommittén tillsammans med
Jasmine.

Ta fram en folder enligt punkt 5.

Jasmine

Klart

2

Anläggning för underhåll
Plac Poäng
45

2. Ett bra omklädningsrum och rum för lunch & fika. Bekvämt kunna värma sin medhavda mat.
7. Riktiga personalutrymme.

43

3. Planera för dagens behov men planera byggnadernas placering så att expansion är möjlig norrut.
5. För området med personalutrymmen, verkstad, garage och upplag av material skall
en genomgripande planering göras.

3

39

4. Ny maskinhall
8. Maskinparken ska stå snyggt för att längta att komma ut nästa dag igen.
Nytvättade i en miljöanpassad tvätthall.

4

27

9. En riktig verkstad där allt är strukturerat med verktyg och maskiner för reparationer.
Att kunna se – här är det ordning!

5

4

14. Använd sig av mer ideella krafter.

1

2
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1

Anläggning för underhåll
Uppgift
1-4 Ta fram ett förslag med kostnadskalkyl

Ansvarig
Fastighetskommittén tillsammans med
Jesper

Klart

2

