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VERKSAMHETSPLAN 2016
Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för
juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är
utgångspunkten för vår verksamhet.

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
DGK är en ideell förening

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.
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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.
Styrelsen skrev också i fjolårets plan att den gärna sett 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 2015 och ser vi fram
mot att arbetsbördan på styrelsemedlemmarna kan bli bättre fördelad under 2016. Vi saknar
dock fortfarande hjälp med kunskap inom ban- och maskinunderhåll.
Styrelsen har därför som övergripande ambition att minska klubbens personberoende av
enskilda individers insatser. I möjligaste mån, ska banarbete och träning genomföras med
partners och timanställda. Arbetet i klubben och med underentreprenörer ska baseras på
gemensamma mål och förståelse för klubbens verksamhet och inriktning. Samtliga
samarbetspartners ska väljas på ett för klubben effektivt sätt, utifrån engagemang,
professionalism och erfarenhet samt gynnsam kostnadsnivå för klubben.
Klubben kommer inte ha någon fastanställd personal under 2016
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 2016 kommer att arrangera 3 läger under 4 dagar innan Midsommar och
efter sommaren innan skolstart – se vidare information på hemsidan.
Juniorkommittén vill försöka skapa utvecklingsaktiviteter för de mest ambitiösa av våra
ungdomar. (tävlingar, läger mm.)
Anlitad Pro för 2015 kommer även 2016 vara Per Andersson.
Träningen ska bedrivas med tillräckligt antal hjälptränare. Erfarenheten säger att
engagemanget av hjälptränare är avgörande och därför kommer dessa fortsatt att avlönas.
För att kunna driva denna uppskattade juniorverksamhet behöver vi mer hjälp av personer –
gärna föräldrar - under och kring träningen.
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Styrelsen planerar även för 2016 att erbjuda klubbens juniorer vinterträning som förberedelse
för kommande säsong.

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.

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
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.
Styrelsen önskar, om möjligt, tillsätta en Banansvarig/kommitté med ansvar för att
banskötsel, underhåll av maskinpark, långsiktigt banunderhåll med investeringsplaner som
kan upprättas och följas.
Resultatet från medlemsenkäten var positivt när det gäller banan. Vi ansåg dock att banan
kunde bli bättre – särskilt greenerna. Detta har vi uppnått under 2015 bl.a. med expertis från
Golfförbundet. Inför 2016 kommer vi att genomföra en Underhållsplan med särskild fokus på
greenskötsel. Dock anser vi att banan nu har nått en nivå där det inte är ekonomiskt
försvarbart att använda ytterligare resurser.
Styrelsen avser att genomföra löpande banunderhåll under 2016 med erfarna unga
timanställda.
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, t.ex. nya utslagsmattor, nödvändigt dräneringsarbete,
underhåll av dammen etc. Med utgångspunkt i att vi haft relativt höga maskininvesteringar
under 2015 planeras enbart små investeringar i maskiner under 2016, vilket förutsätter en
bra maskinskötsel.

Klubbhuset
Serveringen ska fortsätta, om än i en begränsad omfattning, och det kommer även finnas
viss försäljning av golfartiklar.
För att säkra en utökad medlemsservice kommer vi inför 2016 att utvärdera vilken
bemanningsmodell som är mest lämpad. Öppettider, servering, medlemskommunikation, GIT
och övrig administration.
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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 – t. ex damernas uppskattade måndagsgolf tidigare år. Ambitionen är att
återetablera detta under 2016.
I samarbete mellan kommittéerna kan vi kanske hitta fler liknande grupper, t ex seniorgolf en
dag i veckan. 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.

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 under 2015
inom marknadsföring har burit frukt. För att öka antalet medlemmar och greenfee gäster vill
vi under 2016 fortsätta marknadsföringen genom skyltning, reklam och annat.

Årsavgifter och andra intäkter
Styrelsen föreslår att behålla avgiften på 900 kr för juniormedlemskap (till 21 år) även för
2016. Övriga medlemsavgifter höjs med 100 kr för seniorer och 50 kr för pensionärer.
Styrelsen anser dock 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 2016.
Styrelsen vill aktivt fortsätta med att skaffa sponsorer till banan och önskar att föräldrar och
andra medlemmar aktivt vill medverka till detta.

Verksamhetsplan för juniorverksamheten
Framtagit i samarbete med Idrottslyftet
Vår Verksamhetsidé för ungdomsverksamheten
Vi vill!
• Att barn och unga ska kunna lära sig golf och känna spelglädje.
• Att det ska finnas en trevlig, lättillgänglig och opretentiös golfklubb mitt i Danderyd.
• Att DGK ska erbjuda ungdomar jobbmöjligheter med eller utan ersättning som t.ex.
hjälptränare, banskötare och kioskpersonal.
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• Att klubbhuset och verksamheten ska fungera som en fritidsgård dit ungdomarna
alltid är välkomna.

Vision för Danderyds Golfklubb
Danderyds skönaste träningsanläggning för unga golfare.
’

Våra Värderingar
Uppmuntran: Vi skall uppmuntra våra juniorer till att träna, tävla och utvecklas i sin golf.
Ansvar: Att spela och träna golf innebär också ett ansvar både vad gäller uppträdande, att
följa golfregler och de regler som gäller på klubben. En junior skall veta att vid spel på annan
klubb så är junioren Danderyds GKs ambassadör.
Glädje: På Danderyds GK skall vi ha kul, det skall vara roligt att åka till klubben och träffa
sina vänner och andra medlemmar. Det skall vara dit man längtar efter skolan, på helgerna
och det skall vara där man vill tillbringa en stor del av sin fritid.
Gemenskap: På Danderyds GK skall alla juniorer känna gemenskap både med andra
juniorer men även med PRO’n och övriga medlemmar.
Föredöme: En äldre junior skall alltid vara ett föredöme för de yngre. Uppträder en yngre
junior på felaktigt sätt, är det en äldre juniors skyldighet att visa eller berätta hur han/hon
borde gjort. På samma sätt skall vuxna/ledare/coacher vara ett föredöme för våra juniorer.
Uppskattning: På Danderyds GK skall juniorerna känna att de blir ”sedda” och är prioriterade
och att övriga medlemmar tycker om att de är där. Varje barn ska känna
sig tryggt, värdefullt, välkommet och alltid bli bekräftat för den hon/han ÄR, inte för sin
prestation.
Barnens behov i centrum: Idrottandet ska ske på barnens villkor. Det innebär att vi som
vuxna ska vara lyhörda och anpassa verksamheten efter barnen - inte tvärtom.

Strategi
Vi når vår vision genom att klubben erbjuder:
•
•
•
•
•

En lättillgänglig bana av hög kvalitet
Trevliga övriga faciliteter
Attraktiv prisbild för unga
En atmosfär som välkomnar ungdomar
En verksamhet som drivs av engagerade föräldrar och andra med brinnande intresse för
golf, ungdomsgolf och ungdomars utveckling.
• En verksamhet som kan utmana spelare i takt med deras utveckling
• En klubb där familjer gemensamt kan njuta och utvecklas inom golf.
• Starta Projekt som knyter samman aktiviteter som gör det självklart att längta till klubben
efter skolan: Klubbhus, jobbmöjligheter, aktiviteter, vagnsförvaring mm. Söka projektpengar
från SGF/Idrottslyftet.
• Göra organisationen mer stabil över tid och mer oberoende av specifika personer som är
engagerade för tillfället.
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Danderyd, 2015-11-25

Styrelsen för Danderyds Golfklubb

