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STRATEGISK PLAN 20102010 -2012
Vision

Klubben är välkänd och attraktiv för medlemmar och gäster

Klubbens varumärke ska vara att vi har en unik bana och en trivsam gemenskap.
Vi bedriver vår verksamhet utifrån golfsportens grundläggande värden

Målsättningar

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Vår ekonomi skall vara i balans. Ekonomi- och kontrollfunktionerna skall vara väl
utvecklade.
Banan skall ha en god finish så att golfupplevelsen blir bra för alla kategorier av
spelare. Ledord ska vara; motion, naturupplevelse och tillgänglighet.

Klubbandan ska utvecklas med trivselskapande åtgärder, inte minst med syftet att
rekrytera nya medlemmar.

Vi skall lägga stor vikt vid hemsidan samt fortlöpande information till medlemmar
och gäster.
Klubbtidningen Släjdan skall ges ut i minst två nummer årligen. Vi skall minimera
medlemsutskick via post och istället nyttja hemsidan och e-post.
Vi ska erbjuda utbildning av hög kvalitet och träning med olika alternativ

Sponsorer är en viktig del i klubbens verksamhet och utveckling. Vi ska lämna
löpande information till våra sponsorer om klubbens verksamhet. Våra sponsorer
ska synas på olika positiva sätt (hemsidan, scorekort etc.)

Vi ska vara en del av Bjurholm på alla planer. Vi ska utveckla samarbetet med
kommunen och andra aktörer. Vi ska delta i olika aktiviteter och ha ett bra varierat
informationsmaterial.
Tävlingskommittén skall presentera ett för hela klubben samordnat spelprogram,
som även är attraktivt för spelare från andra klubbar..

Vi ska aktivt arbeta för att så många juniorer som möjligt deltar i tränings- och
tävlingsverksamheten. Vi skall erbjuda träning året runt, med golfträning inomhus
under vintern.

Kansliet (receptionen) ska vara klubbens hjärta – en social träffpunkt. Arbetet inom
skall präglas av service och samarbetsvilja

Uppföljning – utvärdering

Styrelsen är ansvarig för den strategiska planen. Kommittéerna och de olika
arbetsgrupperna tar fram verksamhets- och handlingsplaner för verksamhetsåret.
Uppföljning och utvärdering av den strategiska planen görs på styrelsemöten och på
medlemsmöten. All utveckling och förändring av klubbens verksamhet ska präglas av
delaktighet och en konstruktiv anda.
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Verksamhetsplan 2010
Barn och Ungdomar

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 7-15 år. Indelat i två grupper, 7-9 och 10-15
år. 2010 kommer inriktningen att vara på ungdomar i Bjurholm. 2011 kommer vi också att
vända oss till ungdomar i Nordmaling och Vännäs.
Vi ska samarbeta med skolor i angränsande kommuner. Under hösten 2010 erbjuds
gymnastiklärare i Bjurholm, Vännäs och Nordmaling en utbildningsdag i klubbens regi,
där de får insikt i tekniker, regler och utrustning. Därefter kan dessa lärare/skolor gratis
låna utrustning från klubben och på exempelvis gymnastiklektioner låta ungdomar pröva
denna aktivitet.
Aktivitet

Ansvarig

Genomföra möte med skolorna i de tre
Juha
kommunerna för diskussion och samarbete för
att kunna söka bidrag från SISU

Klart
senast

2010-04-30

Skicka inbjudan till lärare om utbildningsdag
september 2010

Leif och Ann

2010-04-30

Ev. teoriutbildning

Leif och Ann

Utb. ansvarig

2010-04-30

Inköp av träningsutrustning

2010-05-15

Utskick till alla skolungdomar i Bjurholm

Leif och Ann

Golfläger i början av juni

Leif, Ann och PRO

2010-06-30

Leif och Ann och PRO

2010-09-30

Rangeträning, 2 ggr/vecka

PRO

Dagsutflykter (Sörfors, Puttom el.dyl.)

Leif och Ann

Inomhusträning, 1 ggn/vecka

?

Lärardag

Under sommaren tränarledd verksamhet 2
gånger per vecka

Genomföra möte med skolorna i de tre
Juha
kommunerna för diskussion och samarbete för
att kunna söka bidrag från SISU
Skicka inbjudan till lärare om utbildningsdag
september 2011
Utskick till alla skolungdomar i Bjurholm,
Nordmaling, Vännäs
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Tävling

Tävlingskommittén ansvarar för tävlingsverksamhet samt handicap och regelärenden
enligt SGF:s regler. Uppgifterna är att skapa ett brett tävlingsprogram och arrangera
tävlingar som tillfredställer såväl egna medlemmar som spelare från andra klubbar.

Inför 2010 planeras för 12 singel- och 7 partävlingar, inklusive två NVGF-tävlingar. I några
av tävlingarna kommer att erbjudas 9-hålstävlingar där nybörjare kan delta. För att
möjliggöra nybörjares deltagande föreslår vi styrelsen att införa klubbhandicap 37-54.
Under våren kommer tävlingsledarutbildning att erbjudas.

Tävlingskommittén har ambitionen att vara en tillgång för klubben och på ett positivt sätt
bidra till ekonomin.

Information och kommunikation
Verksamhet/aktivitet

Start

Slut

Ansvarig

Golfpaket

Maj

Oktober

Inger Södermark

Golfguiden, klubbeskrivning

Varje år

Oktober

Företagspaket

Maj

Medieplan (vi ska synas)

Löpande

Hemsidan (göra om den?)

November Januari

Kommunkontakt

Annonser VK
ÖA (Thomas kontaktar)

Rollup, reklam för banan

Löpande

Maj

Släjdan 2-3 nummer

Oktober
Januari

Banderoller, PR/information
Information, broschyrer

Oktober

April

Leena

Juha

Leena

Leena

Pär Mattsson
Pär Mattsson

Pär Mattsson

April

Pär Mattsson

November

Pär Mattsson

Maj

Pär Mattsson

Medlemmar
Verksamhet/aktivitet

Start

Slut

Ansvarig

Utskick av kommande års
medlemsavgift

Oktober

Första veckan i
december

Monica

Golfguiden
Klubbeskrivning

Varje år
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Förberedelse av information
som ska skickas till
medlemmarna med
årsavgiften

September

Sista veckan i
november

Maria

Årsmärke (laminerad bricka) November
och välkomstbrev

December

Maria

Medlems- och spelrättslistor

Fortlöpande

Maria

Brev till långväga gäster.

Januari

Avstämning
november

Februari

Brev till spelrättsinnehavare
om medlemsinfo

Oktober

April

November

Styrelse

Sista veckan i
november

Monica

Januari

April

Styrelsen

Våren

Löpande

Kurt Granqvist
Pro

Säsongsgreenfee (vår/höst)

Mars

Autogiro. Möjlighet att betala Hösten
medlemsavgift över tre
månader.
Samarbete med klubbar i
region Västernorrland
Utbildning
Fasta tider

Maria

Faddersystem
Dels under utbildningstiden,
dels efter utbildningen

Sponsorer
Verksamhet/aktivitet

Kontakten med sponsorer
Presumtiva sponsorer
utanför Västerbotten
Besöka sponsorer

Samarbetes dokument
(utvärdering, önskemål och
idéer)
Tack brev (vid sponsring)
Informations möte för
sponsorer
Sponsor dag

Start

Oktober
Januari

Slut

Årsskiftet

2009-11-16
Årsskiftet

Ansvarig
Max

Max, Leena

Maj
Augusti
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Löpande info om
verksamheten skickas till
sponsorerna (Släjdan mm)

Sponsorena ska synas i
klubbens webb, scorkort mm
Ansvaring för uppdatering
av skyltarna

Seniorer och herrar
Verksamhet/aktivitet

Start

Slut

Torsdagsgolf 9+18 hål

Juni

September

Upptaktsmöte för H 55 och D 50
Tisdagsgolf 9 hål
Delta i MNS

Juni

Maj

Ansvarig

September

Delta i NVGF seriespel
Delta i NVGF:s
inbjudningstävlingar

Träning för herrar och seniorer

Säsongsavslutning med middag,
prisutdelning och utvärdering

September

Torsdagsgolf spelas varje torsdag under perioden juni till och med mitten av september.
18-hålsgolf startar kl. 15.00 och 9-hålsgolf kl. 17.30. Gemensam prisutdelning sker efter
genomförd tävling. Spelformerna kommer att variera mer än föregående år. Eventuellt
kommer torsdagsgolfen även att vara öppen för yngre spelare.
Tisdagsgolf kommer att anordnas för herrar om tillräckligt intresse finns.

Bjurholms Golf kommer att delta i Mellannorrländska seniorserien (MNS). Övriga lag är
Puttom, Norrfällsviken, Veckefjärden, Åsele och Sollefteå. Eventuellt kommer även
Sörfors att delta. Serien spelas som matchspel med 8 herrar H 55 och 4 damer D 55.

Bjurholms Golf kommer att delta i NVGF div I seriespel. Serien spelas för herrar H35, H45,
H55 och H65.

Damer

Damkommittén arbetar för att klubbens damer ska trivas, utvecklas och känna sig
delaktiga i klubbens verksamhet. En viktig uppgift är att få med nybörjare / nya
medlemmar i vår gemenskap och verka för att fler damer ska ta steget från 36+ mot
officiellt handicap.
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Verksamhet/aktivitet

Upptaktsmöte för damer

Start

Damläger
Utflykt

Träning för damer
Tisdagsgolf

Ev. delta i NVGF:s matchspel

Slut

Ansvarig

Maj

Anna Fredricks,
Ewa Stuge.

Maj

September
Juni

Kerstin Persson,
Lilian Lindqvist

September

Delta i NVGF:s Damtour och olika
inbjudningstävlingar
Arrangera NVGF Damtour 30 juni

Avslutningsträff med prisutdelning
och utvärdering
Ett 2-dagarsläger för klubbens damer planeras i slutet av maj. Målgrupp är både nybörjare
och mer rutinerade spelare. Syftet är att skapa gemenskap och möjligheter att utvecklas
som golfspelare under trevliga former.
En hemlig resa, med en övernattning, planeras i början av september. Datum bestäms vid
upptaktsträffen i maj.

Vi vill verka för att våra damer, oavsett nivå, får möjlighet att under god ledning träna och
utvecklas som golfare.
Spelas under perioden juni – augusti, 9-hål med start kl. 17.30. Under juli ska också ges
möjlighet att spela 18-hål, med start kl. 15.00. Gemensam samvaro med prisutdelning efter
genomförd tävling. Vi vill verka för att hitta former för deltagande, för spelare som ännu
inte känner sig mogna för individuellt tävlande.
Intresse för matchspel finns. Statuterna för NVGF:s matchspel ändras 2010 så att alla utom
en match ska spelas utan handicap. Upptaktsmötet får avgöra om vi tror oss ha det antal
spelare som behövs för att kunna genomföra matchserien.

Första deltävlingen av årets Damtour går av stapeln i Bjurholm den 30 juni. Vi hoppas då
att våra damer ska finnas med på startlistan och tillsammans med många deltagare från
Norr- och Västerbotten genomföra en fin tävlingsdag. Vi vill också verka för att Bjurholms
damer ska delta i övriga tävlingar inom Damtouren och andra inbjudningstävlingar.
Säsongen avslutas med en träff i september, med prisutdelning och utvärdering.
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