Område

S:t IBBs Golfklubb

Verksamhetsplan 2022

Jan- Mar

Apr

Jubileum

Planering
Jubileumslogga

•

Banan

Framtagining av
ambition/årsplan

Plan vår/sommar
Arbetsdag slutet april
• Klippning av träd som växer in över
fairway
• Förbättra Tee- hål 5, 6
• Mer sand i bunkrarna
• Luftning av greener- regelbundet

Undersöka möjlighet fälla
träd bakom 8:ans tee
Mer sand köps in för
bunkrar
Träning:
Seniorer

Maj

Utställning i klubbrummet planeras

Jul

Aug

Sep

Okt-Dec

Bok om de första 50 åren
Jubileumsutställning klar

9/7 Jubileumsfest
3/7 Jubileumstävling
17/7 Banvandring I nostalgins
fotspår

21/8 St Ibb Open

Genomföra plan
8/5 Banvandring med
Bankommitee+ styrelsen.
Syfte: Skapa gemensam syn
på banans status och
förbättringsplan kort/lång
sikt

Genomföra plan

Genomföra plan

Genomföra plan
Inforrmera om åtgärder
som påverkar spelet

Gruppträning Vår
(Start påsk – 16 April):
Steg 1: Sving, pitch, chip, putt. Lördagar, 5
veckor i rad, 2-3 grupper, 6-8 pers/ grupp.
500kr/per
Privatlektioner möjliga 5 dagar/vecka

Gruppträning Vår
Steg 1. Forts.
Steg 2 Bl.a Spel planering

Gruppträning Vår
Steg 2. Forts??.

Gruppträning sommar
Steg 1: Sving, pitch, chip, putt
Privatlektioner möjliga 5
dagar/vecka

Gruppträning
Steg 1 Forts.
Steg 2 Bl.a Spel planering
Privatlektioner möjliga 5
dagar/vecka

Gruppträning
höst
(om intresse finns)

Gruppträning
höst
(om intresse finns)
Utvärdering
medlemsenkät

Juniorträning+ tävlingar

Juniorträning+ tävlingar

Juniorträning+
tävlingar

Juniorträning
tävlingar
Utvärdering
medlemsenkät

Privatlektioner möjliga 5
dagar/vecka

Juniorträning &
Juniorverksamhet

Hitta nya personer som kan
medverka i att driva
Juniorverksamheten

Påskläger 11-13 April
därefter träning varje vecka
- Söndagar 10:00-12:00
- Måndagar: 17:00 om intresse

Juniorträning varje vecka

Restaurang,
reception &
shop

Uppdatera hemsida, FB
kring öppettider och vad
som gäller när ej öppet.
Analysera enkät

Aktivera shopen- förstå behovet och
uppdatera utbudet

28/5 Golfhäftet Trophy

Senior verksamheten

Vintergolfen avslutas 26/3

2/4, Herrgolfen och tjejligan startar
Äntligen måndag: start 2/5

1/5 Söndagstävlingar startar

Fler Greenfeegäster/
Medlemmar/
Sponsorer

Aktivt arbete med lokala
näringsidkare/LA kommun
researragörer: nya avtal
golfpaket/sponsorer. Nya
tävlingar/sponsorer

Erbjuda Turistgården och Backafallsbyn:
paket för gäster med träning av Anders
och spel

7/5 Prova på- Kom i gångKom igen dag
28/5 Golfhäftet Trophy St Ibb
tävling

Kommunikation
till medlemmar
& gäster

Uppdatera hemsida
ny struktur, korrekt innehåll
och aktuell information
Info kring jubileumsåret

Årsmöte 15 April
Hemsida fortsatt uppdatering för
målgrupper: medlemmar, sponsorer,
gäster

•

Framtagning av
Verksamhetsplan
Styrelse möte Febr.27 Mars
20

Årsstämma, styrelsemöte 15 april

Styrelsemöte x /5
Banvandring + uppföljning
förslagslåda

Styrelsemöten

Jun

20220320

•

Uppdatering hemsida
klar.
Tydlig information för
gäster i klubbhus + skapa
välkomnande känsla

Regelträning med
banvandring 19/6
Privatlektioner möjliga 5
dagar/vecka
Juniorträning varje vecka
Midsommarläger- juniorer
Juniortävlingar

Bankomittee
utvärdering
utall 2022 vs plan &
mål bl.a gäst-och
medlemsenkät

Utvärdering
gäst- och
medlemsenkät/
ambition
7/6- Damernas
tisdagstävlingar startar

Jubileumsfest
Venveckan
KM i puttning

Avslutning herrtjeligan -fest 29/10
St Ibb Open

•
•

Informera om årsfest +
Venvecka + aktiviteter
Juli/Aug
Aktivera Fest-kommit.

Styrelsemöte x/6 uppföljning
förslagslåda/gäst enkät, inför
venveckan

Sponsordag 16/9

Uppföljning
golfpaket/
greenfee/ sponsorer
vs mål

Styrelsemöte x/9
Uppföljning
tävlingssäsong

Styrelsemöte x/10
utvärdering enkäter

KM 36 hål 7/8
Grillkväll + aktivitet

Varför har vi mål och verksamhetsplan?
Vi vill utveckla klubben så att den förblir:
Attraktiv även i framtiden och bidrar till trevnaden på Ven.
Det kräver att verksamheten är lönsam och att klubben har ett hälsosamt
medlemsantal med en god åldersmix.

Vilken typ av klubb vill vi vara?
• En familjeklubb med aktiviteter och tävlingar för medlemmar i alla åldrar. Vi fortsätter
satsa på ungdomsverksamheten.
• Medlemmar och gäster känner glädje att vistas i klubbhuset och spela på banan.
• Medlemmarna är starkt engagerade i att skapa en attraktiv och trivsam klubb.
• Medlemmarna får bra information om planerade aktiviteter via klubbens hemsida,
anslagstavlor, face book etc.
• Vi arbetar för att få många sponsorer som bidrar till utvecklingen av klubben och möjligheten
till trevliga tävlingar.
• Vi har tydliga mål och planer som vi verkställer för att bli lite bättre för varje säsong. Vi mäter
medlemmarnas och gästernas nöjdhet med årliga enkäter.

