Verksamhetsplan för Gripsholms
Golfklubb 2022
Inledning
Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Gripsholms Golfklubbs (GGK) verksamhet under år
2022. I tillämpliga delar styrs dokumentet av Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhetsplan
samt Svenska Golfförbundets (SGF) verksamhetsinriktning.
Vi har i planeringen för golfsäsongen 2022 att ta hänsyn till och ha beredskap för två externa faktorer
som vi inte har kontroll över. Den ena är eventuella restriktioner p g a fortsatt smittspridning, den
andra är att planerna för en ombyggnad av banan; sätts i verket. I det senare fallet innebär det att vi
inte har tillgång till en 18-håls bana under delar av säsongen.
Just nu planerar vi för en ”normal” säsong, samtidigt som vi har en beredskap för båda alternativen
enligt. ovan. Vi har tex meddelat SöGDF att de tävlingar som läggs ut på GGK riskerar att behöva
förflyttas till annan klubb. Om det under säsongen fortfarande finns eller införs restriktioner p g a risk
för smittspridning, ska dessa självfallet efterlevas.
Verksamheten
Gällande den ”icke idrottsliga” delen av verksamheten kommer styrelsen att prioritera två
huvuduppgifter:
• Fortsatt löpande kontakt med GolfStar (GS) för att säkra att anläggning och banskötsel sköts på
ett, för GGK:s medlemmar, optimalt sätt. Primärt ska vi nogsamt följa upp vilka åtgärder GS
vidtar, för att förbättra resultatet i medlemsenkäten Players 1st. Utfallet av Players 1st är av
största vikt som ett verktyg både för att förbättra vår egen verksamhet och som ett underlag
för våra diskussioner med GS kommer att ha stort fokus på de enkätsvar som kommer in via
undersökningen 2022. Det kan därför inte nog betonas hur viktigt det är att alla medlemmar
svarar på enkäten.
•
Fortsätta de specifika diskussioner avseende ombyggnationen av banan, med PAX
Mariae Golfanläggningar AB, Kruus Byggnads AB och GS, vilka inleddes under senare delen av
2021. För att kunna driva samarbetet på bästa möjliga sätt, ser vi ett starkt behov av att starta
upp en GGK Bankommitté.
Tävlingar
Årets tävlingssäsong har planerad start i april med 11 tävlingar under säsongen, varav fem (5) under
Gripsholmsveckan vecka 28. Därtill kommer KM och Kategori KM att arrangeras. I tillägg är GGK även
värdar för tre (3) tävlingar arrangerade av SöGDF. Vi har inför 2022 samordnat Gripsholmsveckan
med Strängnäs GK, vilket medfört att Strängnäsveckan senarelagts, till vecka 29. Vi ser fram emot att
kunna ha fler kanonstarter och därmed få genomföra gemensamma prisutdelningar, måltider och
andra sociala aktiviteter kopplade till tävlingarna på ett helt annat sätt än tidigare. Det kompletta
Tävlingsprogrammet framgår av bilagan.
Damer
Tidigare års damupptakter (före pandemin) har efterfrågats och vi planerar därför för en sådan i
anslutning till säsongsupptakten.

Veteraner
Veteranernas verksamhet fortsätter med oförminskad aktivitet, i första hand i samband med
tisdagarnas veterangolf.
Seriespel
Vi kommer att ha ett Elitlag i Division 2, SM för klubblag. I övrigt kommer klubben att vara
representerad i SöGDF:s seriespel med lag i Ungdomsserien, Damserien, H30, H50, H60, H70 (två lag)
samt i Mixedserien.
Juniorverksamhet
De senaste två årens framgångar för Juniorverksamheten ställer stora krav på utveckling av
densamma. Vår tydliga målsättning är att utveckla Juniorverksamheten ytterligare. Det ställer krav på
GGK att tillgodose ökade förväntningar på träning och utveckling, såväl för nybörjare som för de som
redan har kommit långt i sin golfkarriär och som spelar tävlingsspel på hög nivå. Det ställer i sin tur
stora krav på tillgång på ledare, vilket är en svår fråga att lösa eftersom vi inte har tillgång till en Pro
ansluten till klubben. Det innebär att vi är helt beroende av att föräldrar och andra intresserade, har
möjlighet att ställa upp och hjälpa till som tränare. För att det ska kunna ske på ett kompetent sätt
ska under våren intresserade och föräldrar erbjudas utbildning, i samarbete med SGF:s
Idrottsrådgivare. De mer erfarna juniorerna ska också erbjudas möjlighet att bistå.
Samarbetet med GolfStar
Eftersom Eva Dellbeck, Golf Manager, har avslutat sin tjänst vid GS med pension och GS har sagt upp
kontraktet vad gäller banskötsel med GML, avser styrelsen i början av året att träffa GS:s ledning för
att få information om hur och med vilka resurser som anläggningen kommer att drivas under 2022.
Medlemskommunikation
Kommunikation med medlemmarna sker primärt via klubbens hemsida och regelbundna
medlemsbrev, via mail. Genom klubbens Instagramkonto, Gripsholms Golfklubb, får vi ta del av vad
som händer på banan genom härliga bilder på Gripsholmsgolfare. Vi är naturligtvis också mycket
intresserade av att få ta del av våra medlemmars synpunkter och önskemål i övrigt. Dessa kan ni
delge oss via mailadressen info@gripsholmsgk.se
Frivilliginsatser och sponsring
Ovanstående planer mäktar vi i styrelsen inte med att genomföra på egen hand. Vi är därför ytterst
tacksamma för de insatser som görs av flera medlemmar och hoppas att vi och alla medlemmar få ta
del av er hjälp, även under denna säsong. Vi har dessutom förmånen att få stöd av flera lokala
företag, speciellt i samband med Gripsholmsveckan och vår Juniorverksamhet. Det kan inte nog
understrykas hur viktig allas er hjälp är för klubbens verksamhet. Vi är utan tvivel under kommande
säsong i allvarligt behov av ytterligare resurser. Främst för arbete i en bankommitté, i den snabbt
expanderande juniorverksamheten samt vid tävlingar. Vi hoppas att ni som vill stötta klubbens
verksamhet, kontaktar oss på klubbens mailadress info@gripsholmsgk.se . I samband med årsmötet
kommer det också att finnas möjlighet att göra en intresseanmälan.
Ekonomi
Klubben kommer även fortsatt att använda Hast Ekonomikonsult för att sköta den ekonomiska
redovisningen.

Övrigt
Styrelsen har för avsikt att påbörja ett samarbete med en extern Pro, för att kunna erbjuda
medlemmarna såväl individuella träningsmöjligheter som gruppträningar.
Tillsammans med Intersport, Strängnäs vill vi kunna erbjuda klubbutprovning i anslutningen till
rangen.
GS ansvarar för skötseln av anläggningen. Många medlemmar är missnöjda med det sätt som denna
skötsel bedrivs. Vi ser därför behovet och avser att undersöka möjligheterna och intresset från GS att
tillsammans med styrelse och medlemmar arrangera och genomföra en Städdag i anslutning till
vårens säsongspremiär.
Styrelsen planerar att, med hjälp av SGF:s digitala kursutbud, genomföra egen utbildning under
första delen av 2022.
Representanter för styrelsen kommer att delta i de möten, seminarier, utbildningar och träffar i
övrigt som SöGDF och SGF bjuder in till.
Avslutningsvis vill vi tillönska alla medlemmar ett riktigt fint golfår 2022 – vi ses på banan.

Mariefred i januari 2022
Gripsholms Golfklubb
Styrelsen

