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VERKSAMHETSPLAN 2018 
  
 

Mål Danderyds Golfklubb:  
 

 Att ge alla ungdomar och deras familjer som önskar att träna och 
spela golf en prisvärdig och bra golfupplevelse 

 Att tillhandahålla en bra och lätt tillgänglig golfbana för alla 
medlemmar och greenfee spelare 

 Att ekonomisk skapa ett resultat som säkrar långsiktiga möjligheter för 
att bevara och utveckla banan i framtiden.  

 Att göra detta med en större intresserad krets av medlemmar som 
engagerar sig i klubbens utveckling. 

 

Varför finns vi? 

 
 För att barn och unga skall kunna lära sig golf och uppnå spelglädje. 

 För att familjer tillsammans kan få goda golfupplevelser. 

 För att vi tycker att det är trevligt att det finns en golfklubb mitt i 
Danderyd som inte är för pretentiös och kan ge spelglädje även för 
vuxna. 

 För att ge jobb till; med eller utan ersättning, tränare, banskötare och 
annan hjälp – såväl vuxna som ungdomar. 

 För att det socialt är trevligt att delta i frivilligt arbete. 
 

Viktiga fördela vid Danderyds Golfklubb som vi använder i vår kommunikation: 
 

 Klubben ligger nära sina medlemmar 

 Banan är lätt tillgänglig – inga långa köer eller förhandsbokningar 

 De 9 hålen är lagom för de flesta och inte desto mindre utmanande 

 Medlemmarna är barn och unga och deras familjer. 

 Även pensionärer och andra vuxna som vill, kan spela golf på ett 
enkelt sätt. 

 Klubben med PGA tränare erbjuder träning för alla 

 Medlemskapet är billigt  

 DanGK är en ideell förening 
 
 
 

 

 

Planens innehåll och genomförande 
 
Styrelsen har det överordnade ansvaret för och ledning av klubbens arbete. 

- Fastlägga klubbens aktiviteter  
- Fastlägga arbetsuppgifter och anlita personal till dagligt genomförande inom 

områdena: 
o Ungdomsverksamheten – träning, läger och tävlingar 
o Banunderhåll – grönytor och maskinpark 
o Medlemsservice – klubbhus, administration medlems system mm. 

- Säkra ekonomisk styrning inom vedertagna budget och riktlinjer.  
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Styrelsen önskar att en större krets av medlemmarna – föräldrar, pensionärer m.fl. – 
tillsammans med styrelsen bidrar med en större ideell arbetsinsats och engagemang i 
klubben. Vi har fått viss respons under 2017 och ser vi fram mot att arbetsbördan på 
styrelsemedlemmarna kan bli bättre fördelad under 2018.  
 
Vi har under 2017 gjort en satsning på reception och en mer fast administrativ roll vilket har 
fungerat mycket bra och varit till en stor hjälp för klubben och medlemmarna. 

 
Styrelsen har även beslutat att anställa en erfaren Greenkeeper som i samarbete med 
ungdomar kommer att ansvar för banarbetet och banans utveckling. 
 
Detta kommer att innebära en merkostnad for klubben, men vi tror att ett lyft för banan 
kommer att skapa en ännu mer attraktiv klubb – båda vad gäller service och standard. 
 
Styrelsen uppmanar medlemmarna att aktivt söka information på klubbens hemsida. 

 
Juniorverksamheten – med en engagerad PGA Pro (se verksamhetsplanen för 
juniorverksamheten) 
 

 
För att kunna uppfylla klubbens vision att vara en bra juniorklubb krävs en kontinuerlig 
satsning på träning och utbildning. Som tidigare år kommer vi att ta in juniorer till nybörjar 
och fortsättningskurser och ge dem en teoretisk utbildning kring golfens regler samt vett och 
etikett på banan. Träningen kommer att delas upp i spelets olika faser – slagträning, närspel 
och puttning samt spel på banan. De som önskar vara med i träningen kan anmäla detta via 
klubbens hemsida. 
 
Planen är att vi 2018 kommer att arrangera totalt 4 läger runt midsommar och i slutet av 
sommaren innan skolstart – se vidare information på hemsidan.  
 
Juniorkommittén vill försöka skapa utvecklingsaktiviteter för de mest ambitiösa av våra 
ungdomar. (tävlingar, läger mm.). Vi vill även undersöka hur vi kan delta i regionala 
organiserade tävlingar. 
 
Anlitad PGA Pro för 2017 kommer även 2018 vara Per Andersson.  
 
Träningen ska bedrivas med tillräckligt antal hjälptränare.  
 
För att kunna driva denna uppskattade juniorverksamhet behöver vi mer hjälp av personer – 
gärna föräldrar - under och kring träningen. 

 
 
Tävlingar 
 
Ett tävlingsschema för klubben ska upprättas, i samråd med vår Pro. Vi ska arrangera 
tävlingar som inbjuder till spel för hela familjen. Mer information om Tävlingar kommer ut på 
hemsidan. Även utbyte mellan klubbar i närområdet ska utvecklas. Se även tidigare 
kommentarer kring de mest ambitiösa spelare. 
 

Golfutbyte med andra klubbar  
 
En ambition som finns är att etablera ett utbyte mellan juniorverksamheterna i regionens 
klubbar. Förhoppningen är att detta ytterligare kan öka klubbkänslan samt skapa en 
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utmaning i att mäta sig med andra klubbar. Initialt kan vi bjuda in andra klubbar till mindre 
formella tävlingar. På längre sikt kan vi komma med i seriespel och liknande.  
 
 

Banan – Löpande Underhåll & Investeringar 
 

En golfbana i gott skick är en nödvändighet för att bedriva klubbens verksamhet. Eftersatt 
banunderhåll kan bli väldigt kostsamt i längden. Därför är det av största vikt att banan sköts 
såväl dagligen som på lång sikt där underhållsplaner kan upprättas och följas. 
 
Det har under 2017 varit ett stort arbete att styra underhållet av banan – inte minst att säkra 
personalresurser utanför skolloven. Vi tycker även att vi behöver experthjälp för att utveckla 
banan. 
 
Styrelsen kommer att anställa en erfaren greenkeeper som ska stå för det dagliga ban-
arbetet och utvecklingen av golfbanan. Löpande banunderhåll under 2018 ska förutom 
greenkeepern kompletteras med unga timanställda. Banansvarig styrelseledamot kommer 
övergripande ansvara för planläggningen. 
 
Trädfällning och annan förändring av banan ska ske i samråd med kommunen.  
 
Investeringar 
 
Vidareutveckling av banan är central för klubbens verksamhet. Styrelsen avser inte att 
planera för några större genomgripande förändringar men ser positivt på möjligheten att 
ständigt söka förbättringar på banan. Maskininvesteringar under 2018 planeras utifrån 
behovet och att banan kontinuerligt kan hållas i bra skick. Bra maskinskötsel är en 
förutsättning för att hålla lågt investeringsnivå. 
 

Klubbhuset  
 
Serveringen ska fortsätta, om än i en begränsad omfattning, och det kommer även finnas 
viss försäljning av golfartiklar i PRO’ens regi. 
Vi planera att behålla den utökade medlemsservice vi har testad i 2016/17: Öppettider, 
servering, medlemskommunikation, GIT och övrig administration. 
 

 
Klubbkommittéer  
 

Styrelsen uppmanar klubbens medlemmar att engagera sig i etableringen av: Bankommitté, 
Damkommitté, Seniorkommitté och Tävlingskommitté.  
 

 
Social samvaro  
 

Social samvaro är en viktig del av golfspelet. Styrelsen vill gärna uppmuntra till olika 
aktiviteter – måndagsgolf för seniorer som återetablera under 2017. Även torsdag morgon 
golfen – se hemsidan. 
 
I samarbete mellan kommittéerna kan vi kanske hitta fler liknande grupper. Alla initiativ och 
förslag från våra medlemmar och våra juniorer är välkomna. Även om en viss idé inte 
realiseras kan den föda en annan och bidrar på så vis bidra till kreativiteten och till att 
klubben vidareutvecklas. 
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Administration av ekonomi och medlemskommunikation 
 
Administrationen genomförs av Kansliet AB, som är vår samarbetspartner. Klubbens Kassör 
och andra styrelseledamöter har dock ett stort praktisk arbete med att få allt att fungera. Vi 
uppskattar att medlemmarna har förståelse för att servicenivån i en ideell förening är 
begränsad och att man utnyttjar de möjligheter som finns via hemsidan att göra registreringar 
mm. Särskilt är det viktigt att inbetalningar görs vid rätt tidpunkt. 
 

Marknadsföring  
 
Klubben har en väldig bra placering, och vi ser att de initiativen vi har genomfört sedan 2015 
inom marknadsföring har burit frukt. För att öka antalet medlemmar och greenfee gäster vill 
vi under 2018 fortsätta marknadsföringen genom skyltning, reklam och annat.  
 

Säkerhet på banan 
 
Styrelsen vill fortsätta att ha fokus på säkerheten på banan. De som arbetar på banan ska ha 
noggranna instruktioner om säkerhet speciellt om arbete med maskiner.  
Alla som uppehåller sig på banan måste iaktta försiktighet och de som spelar ska visa gott 
omdöme. Genom skyltning och muntlig instruktion ska det säkras att enbart spelare med 
”grönt kort” eller med fadder/tränare spelar på banan. Styrelsen ska löpande se över 
existerande säkerhetsåtgärder (t.ex. skyddsnät) och etablera nya vid konstaterade behov. 

 
 
Årsavgifter och andra intäkter 
 
Styrelsen föreslår att behålla avgiften for medlemskap på 2018 års nivå. Styrelsen anser att 
den ska ha möjlighet att justera alla medlemsavgifter utifrån marknaden och klubbens 
ekonomiska situation. För avgifter för greenfee, träning och lägerverksamhet får styrelsen i 
uppdrag av årsmötet att fastställa senare under våren 2018. 
Styrelsen vill göra en nystart för att skaffa sponsorer till banan och önskar att föräldrar och 
andra medlemmar aktivt vill medverka till detta. 
 
 
Danderyd, 2017-11-15 
 

 
 
Styrelsen för Danderyds Golfklubb 
 


