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Kristianstads Golfklubb i Åhus – uppgifter och prioriteringar för
verksamheten 2017

Klubbens vision
”Kristianstads Golfklubb i Åhus, när golf är som bäst – alltid!”

Klubbens verksamhetsidé
”Kristianstads Golfklubb i Åhus är en förening som genom nyttjanderättsavtal erbjuder två
högklassiga golfbanor av olika karaktär som ger en utmanande och attraktiv golfupplevelse
för golfare av alla kategorier.”

Klubbens kärnverksamhet
Klubbens viktigaste verksamheter är att
•

bedriva medlemsvård så att alla medlemmar kan känna att de trivs och har trevligt på
klubben, både på och utanför banan,

•

bedriva en ungdoms- och elitverksamhet så att många ungdomar, i alla åldrar, vill vara
med i organiserad träning så att de kan utvecklas till ”väl utbildade” golfspelare,

•

erbjuda ett varierat utbud av klubbtävlingar som tilltalar spelare med olika spelstyrka
och med olika målsättning för sitt tävlande.

Klubbens styrelse och olika kommittéer – medlemskommittén, junior- och elitkommittén och
tävlingskommittén – ska säkerställa att dessa verksamheter får prioritet under golfåret.
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Uppgifter och handlingsregler

Styrelsen
•

leder klubben

•

leder och samordnar de olika kommittéernas verksamhet genom att ställa uppgifter,
utforma mål och tilldela resurser och handlingsregler, genom en budget samt
fortlöpande under styrelsemöten

•

samverkar fortlöpande med driftbolagets ledning

Handlingsregler
Styrelsen ska lägga särskild vikt vid att fortlöpande och effektivt hålla medlemmarna
informerade om pågående och kommande verksamhet.

Medlemskommittén
•

genomför aktiviteter med syftet att stärka klubbkänsla och gemenskap för alla
medlemmar

•

säkerställer att nya medlemmar tas om hand och introduceras i klubbgemenskap och
får spelpartners

Handlingsregler
Kommittén arbetar i nära samspel med Tävlingskommittén. Omhändertagande av nya
medlemmar prioriteras. Därutöver bör aktivitetsprogrammet bl a innehålla medlemsdagar
(möjligen i anslutning till öppnandet av Nya Åhus Östra), regelvandringar och utflykter.
Klubbmästerskapet (KM) ska göras till ett arrangemang som lockar många.

Junior- och elitkommittén
•

leder verksamheten för klubbens juniorer och elitspelare

•

säkerställer att alla ungdomar erbjuds träning av hög klass

•

ansvarar för klubbens representationslag för herrar, damer och juniorer
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Handlingsregler
Alla ungdomar, från knatte till elit, ska erbjudas träning som är anpassad efter deras behov.
De ska stödjas i sin golfsatsning under ledorden trygghet, gemenskap och utveckling.
Satsningen på elit ska om möjligt leda till att klubbens olika representationslag tillhör de
främsta i landet inom några år.

Tävlingskommittén
•

arrangerar klubbtävlingar och ansvarar för klubbens tävlingsprogram

•

ansvarar för damernas och herrarnas seriespel

•

arrangerar klubbmästerskapet (KM)

•

leder utbildning av tävlingsfunktionärer

Handlingsregler
Klubbens tävlingsprogram bör innehålla cirka 17 tävlingar. Utbudet ska innehålla både singel, par- och lagtävlingar och ska varieras så att många spelare med olika spelstyrka lockas att
delta. Åhusveckan prioriteras.
Klubbmästerskapet (KM) ska göras till ett arrangemang som lockar många – i nära samspel
med Medlemskommittén.
Klubbens deltagande i Skånes Golfförbunds seriespel har hög prioritet. Verksamheten
genomförs enligt ”Målsättning och riktlinjer för KGK seriegolf”.
Särskilda åtgärder ska vidtas – och resurser avdelas – för att stimulera fler medlemmar att
utbildas som tävlingsledare.
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