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Bodens Golfklubb
Verksamhetsidé
Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den
utvecklar både medlemmarna och banan på ett positivt sätt.
Alla som vill skall få möjlighet att spela golf i vår klubb utifrån
sina egna förutsättningar.
Vår golfanläggning skall inspirera till gemenskap och att
motion, ungdom och elitidrott kan utövas sida vid sida.

Värdegrund
Alla är och skall känna sig välkomna till Bodens Golfklubb.
Bodens Golfklubb skall uppmuntra förslag till förbättringar/förändringar och se det utvecklande för klubben.
Bodens Golfklubbs ledstjärnor skall vara kreativitet, uppmuntran och laganda (KUL).
Klubbens verksamhet skall bedrivas i enlighet med idrottens
(RF:s och SGF:s) mål och riktlinjer.

Vision
Bodens Golfklubb - bäst i Norrland
Genom att:
utveckla tävlingsverksamheten bl.a. arrangera rikstävlingar
ständigt göra förbättringar på banan, träningsområde och
klubbhus
bygga en korthålsbana och på längre sikt bygga ut till 27
hål
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Styrelsen
Mål
Bibehålla positionen som en av Norrlands bästa golfanläggningar.
En väl fungerande golfanläggning, som medlemmarna känner sig
stolta över.
Vid utgången av 2017 ska Bodens Golfklubb ha 1000 fullvärdiga
seniormedlemmar och 400 juniorer.

Aktiviteter
Klubben ska i samarbete med kommun och sponsorer
verka för att medlemmarna har tillgång till en golfanläggning i toppskick.
Klubben ska med efterfrågade medlemsaktiviteter, samt
ordning och reda i register och ekonomi sträva mot ett
medlemsantal på ca 1500.
På plats ha tillgång till en väl fungerande kanslifunktion
med uppgift att stödja kommittéer och medlemmars
behov.
Utveckla verksamheten på både bredd och lämplig
elitnivå.
Arbeta för att KM görs mer intressant och att antalet
starter därmed fördubblas 2016.
Sträva efter att göra kontinuerliga förbättringar på
golfanläggningen.
Arbeta för att medlemmar och gäster är nöjda med
banans tillgänglighet och kvalité och att man alltid känner
en välkomnande atmosfär vid besöket.
Klubben ska kännetecknas av god organisation och hög
servicenivå baserat på en stabil ekonomi.
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Styrelsen / Aktiviteter (forts)
Genom kommittéerna, bedriva både elit- och breddverksamhet, samt ge medlemmarna möjlighet till både spännande tävlingsspel och trivsamma sällskapsrundor.
Via hemsidan förmedla huvuddelen av all information och
kunskap, som vänder sig till medlemmar och gäster.
Aktivt marknadsföra klubbens verksamhet på skolor, vid
andra idrottsevenemang och i media, för att rekrytera nya
medlemmar.
Erbjuda aktiviteter, som syftar till att öka sammanhållningen och trivseln på klubben.
Erbjuda möjligheter att kunna tävla på såväl klubb-,
nationell- som internationell nivå.
Aktivt arbeta för att fånga upp och utbilda ideella ledare.
Öka antalet damer till golfen
Satsa på juniorer och ungdom
Vårda och behålla gamla medlemmar
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Golfanläggning avseende
bana och klubbhus
Personal
Medarbetarna skall vara delaktiga och ha inflytande vid utvecklingen av klubbens anläggning. Personalen skall känna trygghet
och dessutom vara delaktig i klubbens miljöarbete. Golfklubben
skall verka för en god arbetsmiljö genom att utveckla/bibehålla
kompetensen via utbildningar och utbildningsprogram, utifrån
våra egna förutsättningar.

Bana
Värderingen (slope) av banan bör genomföras efter slutförda
planerade ombyggnader av greener och teen.
Banans naturliga skönhetsvärden skall studeras vidare för att ta
fram förslag där fokus ligger på att synliggöra den vackra
inramningen av banan.
Banans skyltning skall hålla samma kvalitetsnivå oavsett teen.
Bänkar skall finnas vid respektive tee. Skötsel och status av
samtliga tee skall vara densamma.
De förändringar som har påbörjats av banan omfattar bland annat
att synliggöra hinder vilket innebär att banan kommer att
anpassas till våra medlemmars spelstyrka. Detta är bara ett
exempel av många fler spelegenskaper som kommer att
genomföras.
Bankommittén har upprättat en banutvecklingsplan med insatser
som genomförs i den utsträckning som budgeten tillåter. I utvecklingsplanen har aktiviteterna prioriterats i förhållande till egna och
andra resurser som klubben kan erhålla. Revidering av planen
sker två till tre gånger per säsong i samband med bankommitténs
möten. De beslutade åtgärderna sker i samråd med banchefen
och uppföljning sker vid nästkommande möten.
Klubben skall fokusera på miljöfrågor och miljöarbeten.
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Golfanläggning avseende bana och klubbhus (forts)

Klubbhus/Maskinhall/Restaurang/Shop
Städning och rengöring av samtliga ytor bör ske kontinuerligt där
även vagnsbodarna ingår.
Den maskinpark klubben förfogar över, så sker reparationerna
och underhållet av maskinerna på vinterhalvåret.
Öppethållandetider för restaurangen och kvalitén som bolaget
erbjuder sker i samråd med klubbstyrelsen.
För klubbhuset planeras ombyggnad av altan, ventilations- och
värmeanläggning samt upprustning och målning.
För maskinhallen bör det planeras för utökade personalutrymmen.

Bankommittén
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Juniorer/Ungdom
Mål
NVGF Junior Tour, minst 15 spelare som representerar Bodens
Golfklubb i varje omgång.
NVGF Junior Tour, minst 100 starter per säsong.
Öka antalet juniorer som börjar spela golf och att minst 15 per år
fortsätter med golfträning efter golfskolan.
BDGK har deltagare på Skandia Tour.
Öka deltagande på Skandia Cup.
Minst 5 deltagare i NVGF Utvecklingsgrupp.
Tävlingsdeltagande juniorer på KM minst 10 st.
Öka tävlingsintresset hos våra juniorer.
Öka samhörighet inom juniorverksamheten, mellan de olika
träningsgrupperna.
Öka andelen flickor i vår verksamhet

Aktiviteter
Genomföra sommarträningar för samtliga ungdomar två gånger
per vecka hela sommaren.
Arrangera Tioslaget 1 ggr per vecka.
Arrangera klubbkval Skandia Cup.
Arrangera tävling/aktivitet enbart för flickor.
Nyttja äldre juniorer som faddrar till de yngre.
Fortsatt samarbete med Mårängsskolan.
Arrangera en grillkväll.
Rekrytera föräldrar till juniorverksamheten.
Ha informationsmöte med föräldrar årligen i maj.
Bjuda in tidningarna och berätta om verksamheten.
Erbjuda deltagande specifika ”tjejaktiviteter”
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Damer
Mål
Vinna NVGF:s seriespel
Ökan antal kvinnliga medlemmar i klubben
Arrangera damtävlingar
Nå ut till nya medlemmar om damverksamheten
Öka antal kvinnliga medlemmar som deltar i klubbens
aktiviteter

Aktiviteter
Delta i samtliga omgångar i NVGF:s seriespel
DAMSLAGET
Fortsätta arrangera tävlingar i samma omfattning som
tidigare
Besöka nybörjarkurserna och informera om
damverksamheten i klubben
Aktivt kontakta kvinnliga medlemmar genom epost och
sociala medier m.m
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Seniorer
Mål
Vinna NVGF matchspel.
Minst tre seniors skall ingå i NVGF:s kalottlag /länslag.
Utveckla klubbens egna seniortävlingar för seniors 55+
Förbättra/utveckla regelkunskapen inom seniors 55+

Aktiviteter
Genomföra en tävling / vecka för 55+ (gubbgolfen) under
sommaren när banan tillåter.
Genomföra organiserad träning för matchlaget under
vårvinter och sommar, samt träning under vintern på
Golfcenter för alla intresserade seniors.
Delta i NVGF tourtävlingar och matchspel.
Arrangera två seniortourtävlingar, samt två matchspelstävlingar på hemmabanan.
Delta i klubbens regelkurser, samt utbildning för tävlingsledare.
Seniors ska delta som faddrar vid klubbens faddergolf för
nybörjare.
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Tävling
Mål
Att inspirera och öka antalet nybörjare att delta i klubbens
tävlingar.
Att arrangera 25 klubbtävlingar under säsongen (ca 2200
starter).
Att fortsatt utbilda och engagera tävlingsledare så att vi
har en stab på ca 20 st. som kan ta hand om säsongens
tävlingar.
Att erbjuda såväl som klubbtävlingar som företagsgolfare
så bra service som möjligt.
Att erbjuda medlemmar och andra tävlingsdeltagare tydlig
och bra tävlings information via hemsidan.

Aktiviteter
Under säsongen kommer minst en ovanligare tävlingsform erbjudas.
Ett försök att öka antalet tävlingsledare skall göras.
På ett bra sätt genomföra de planerade klubb, företags
och regions tävlingar som planerats.
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Utbildning
Mål
Klubbens tävlingar ska alltid genomföras och administreras av utbildade tävlingsledare.
Medlemmar med klubbhandicap 37-54 ska stöttas för att
nå officiellt handicap.
Alla klubbens aktiviteter ska upplevas attraktiva.
Förbättra medlemmarnas regelkunskaper.
Personal i reception, banan samt tävlingsledare ska
utbildas i Hjärt-Lungräddning (HLR).

Aktiviteter
Rekrytera och utbilda nya tävlingsledare, samt vid behov
fortbilda befintliga tävlingsledare.
En kväll/vecka under juni-augusti ska faddergolf arrangeras med en ansvarig ledare och medhjälpare.
Vid olika klubbaktiviteter, såsom damupptakten, större
tävlingar, medlemskvällar, ska klubben bjuda på någon
form av underhållning, såsom t.ex. föreläsning, musik.
Regelutbildning som vänder sig till alla medlemmar, samt
speciella regelutbildningar för elitlagen, seniorer och juniorer (damer och herrar), ska arrangeras årligen.
I samband med nybörjarutbildningarna, som genomförs
av klubbens pro, ska klubbrepresentant informera om
klubben och dess verksamhet och allt som gäller för
medlemskap i klubben.
Vid behov erbjuda fortbildning för ban- och kanslipersonal, samt styrelse- och kommittéledamöter och funktionärer t.ex. SGF/NVGF och SISU Idrottsutbildarnas kursutbud.
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