Ryfors GK Verksamhetsplan 2020
Målsättning
Ryfors golfklubb skall ha en golfanläggning med hög kvalité, god tillgänglighet och bra
service för våra medlemmar och gäster. Banan skall erbjuda en spelupplevelse i unik miljö för
alla golfare. Vi skall arbeta med att försöka öka antal medlemmar och gäster.
Allmänt
Verksamheten i klubben anpassas till de ekonomiska förutsättningar som gäller enligt förslag
till budget för 2020. Vi fortsätter att driva rangen, shop och café i egen regi. Uppdraget som Pro är
utlagt på entreprenad.
Ekonomi

Vi skall ha en ekonomi i balans. Ekonomisk uppföljning skall genomföras månadsvis.
Prognos för helår upprättas från och med maj månad. Likviditetsanalys genomförs månadsvis.
Eventuell tilläggsbudget presenteras på vårmötet.
Kansli, reception
Kansli och reception skall ha en hög servicegrad för medlemmar och gäster och fungera som
en träffpunkt för våra medlemmar och besökare. Vi skall alltid ge bästa service och
välkomnande. Kansliet skall förutom daglig kansliverksamhet också arbeta för
•
•
•
•

Samarbete kansli/ bana/ Pro/ servering
Samarbeta med medlemskommittén för rekrytering av nya medlemmar och behålla gamla
medlemmar.
Samarbeta med sponsorkommittén och marknadskommittén
Löpande administrativa uppgifter

Marknad/Sponsorkommitté
Kommittén skall ha som målsättning att bevara nuvarande och söka nya sponsorer och
samarbetspartner för ökade sponsorintäkter under budgetåret genom aktiv bearbetning och
argumentering för vår verksamhet.
•
•

Förnya sponsorpaketen
Få fler medlemmar att jobba med sponsorförsäljning

Kommittén skall också ha som målsättning att öka antalet medlemmar, greenfee gäster och
företagsgolfer.
•
•
•
•

Nytänkande
Förnya golfpaketen
Marknadsföring för fler greenfee gäster
Samarbeta med hotell, besöksnäring och kommunen för fler gäster

Medlemskommittén
Medlemskommittén skall verka för att fler börjar spela golf på Ryfors och att medlemmarna
trivs i klubben

•
•
•
•
•
•

Arbeta för fler medlemmar
Medlemsvård
Arbeta för ett nära samarbete med föreningar lokalt och regionalt
Arrangera ”prova på golf” för nybörjare
Medlemsinformation
Vara aktiv under olika evenemang lokalt och i vårt närområde

Banan/ Anläggningen
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibehålla Ryfors golfbanas karaktär med stor vikt på klipplinjer vad avser greener,
fairway och semiruff. Vi skall också försöka utveckla vår bana så att den blir än mer
attraktiv för den ”vanlige” golfaren.
Vi skall ha en kompetent och engagerad personal
Vi skall ha tillgång till den utrustning som behövs för bra skötseln av banan
Om ekonomiskt utrymme finns skall antalet säsongsarbetare ökas med 1 person till
sammanlagt 3 personer
Vi är fortsatt beroende av ideellt arbete på anläggningen i sin helhet.
Arbetet med luftning och renovering av banans tee skall fortsätta.
Utveckla området där två av de ursprungliga greenerna är belägna i första hand för yngre
golfare. (På andra sidan vägen vid hål 8).
Fortsatt samarbete med banarkitekt Peter Nordwall som ”bollplank”.

Bankommittén
•
•
•
•
•
•
•

Bankommittén skall fungera som en länk mellan medlemmar och Headgreenkeeper.
Kommittén skall handlägga förslag från medlemmar gällande golfbanan.
Ansvara för att banan är tydligt och regelmässigt markerad
Skriva lokala regler för banan inför varje säsong och få dessa godkända av Smålands GF
Vara HG behjälplig vid upphandlingar och inköp
Bestämma inriktningen av banutrustningen så att det blir ett enhetligt utseende på banan
Bankommittémöten hålls varannan månad och protokollförs. Protokollen delges styrelsen

Tävlingskommittén
•
•
•
•

Att genomföra arrangerade tävlingar på ett så bra och attraktivt sätt som möjligt.
Genomföra minst 6 sponsrade klubbtävlingar
Klubbmästerskap i enlighet med modell 2019, möjligen med någon ändring
Jobba för att få arrangera JP golfen för 21:e året i rad

Damkommittén
Damkommittén vill verka för en trevlig gemenskap bland klubbens damer och arrangera
damtävlingar och träffar under säsongen
•
•
•
•
•
•
•

Kick- off för damer på våren
Damtävlingar på tisdagar från april-september 9 alt. 18 hål beroende på årstid
Arrangera tävlingen Fyrklövern för damer över 60 år
Genomföra IDA tävlingen
Arrangera sponsrade tävlingar under säsongen
Arrangera spel på annan ort
Anordna avslutningsfest

Juniorkommitté
Målsättningen för 2020 är att försöka starta upp juniorverksamhet.
Robbarna
•
•
•
•
•
•

Bangolf i Jönköping på tisdagar under perioden jan-mars
Vandringar måndagar och torsdagar jan-mars och oktober-december
Under februari upptaktsmöte inför 2020 års tävlingssäsong. Synpunkter/ förslag på
tävlingsformer. Fastställande av rutiner för tävlingarna och val av funktionärer
Vid möte i mars presentation av årets tävlingskalender, information och valda
funktionärer
Under perioden april – oktober arrangera tävlingar varje onsdag (om inget annat anges).
Juli inga tävlingar.
December säsongsavslutning med utdelning av vandringspriser och priser för
höstsäsongen

Golfköping
Ryfors golfklubb skall vara medlem och en av samarbetsparterna i Golfköping
Handicapkommittén
•
•

Utföra årlig handicaprevision i enlighet med Golfförbundets rekommendationer
Assistera medlemmarna och besluta om hcp-förändring då spelförutsättningarna för
individen förändrats vid ”omstart”, fysiska hinder/ förändringar eller dylikt

