
 

Verksamhetsplan för Gripsholms Golfklubb 2023 

Inledning 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Gripsholms Golfklubbs (GGK) verksamhet under år 

2023. I tillämpliga delar styrs dokumentet av Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhetsplan 

samt Svenska Golfförbundets (SGF) verksamhetsinriktning.   

Styrelsens ansvar och uppgift är att, inom ramen för ovanstående, sörja för att medlemmarnas 

intressen vad gäller utbildning, träning, tävling och sociala aktiviteter på golfklubben tas tillvara på 

bästa möjliga sätt. Styrelsen ska också verka för att, det ”Nyttjandeavtal” som finns mellan GolfStar, 

dåvarande Unipeg, och GGK, upprätthålls. I tillägg ska styrelsen dessutom ta tillvara GGK:s intressen 

som aktieägare i Pax Mariae Golfanläggningar AB. 

Verksamheten  

Banan. Då GolfStar, i slutet av säsongen 2022 meddelade att ombyggnation av banan under 2023 

inte genomförs, planerar styrelsen för en ”normal” verksamhet i klubben. Efter banans stängning 

2022 drabbades den av kraftig skadegörelse i form av vildsvinsangrepp. De skador som vildsvinen 

förorsakat måste naturligtvis åtgärdas före säsongsstart. Vi håller en nära kontakt med GolfStar för 

att säkra att så sker. 

Tävlingsverksamhet. Inleds den 22 april och följs av ytterligare 10 tävlingar under säsongen varav 

fem (5) under Gripsholmsveckan (GHV) samt KM. GGK är även värd för fyra (4) tävlingar arrangerade 

av Södermanlands Golfförbund (SöGDF). I enlighet med medlemmarnas önskemål har vi prioriterat 

partävlingar med kanonstart. 

Tävlingsprogram 2023 

22 april Vår – KickOff-tävling  
13 maj Majgolf 
4 juni Sörmlandsutbytet Arrangeras på uppdrag av SöGDF 
6 juni Flaggtävling 
23 juni Midsommargolf 
10–14 juli Gripsholmsveckan (GHV) 
5-6 augusti KM 
26 augusti Augustigolf 
7 september H70 Avslutning Arrangeras på uppdrag av SöGDF 
17 september Damserien Avslutning Arrangeras på uppdrag av SöGDF 
7 oktober Höst - Avslutningstävling 

Vi kommer att förstärka våra prisbord för att därmed göra tävlingsspel mer attraktivt.  

Seriespel. I tillägg till ovanstående tävlingar kommer klubben att, på uppdrag av SöGDF, vara värd för 

ett antal seriematcher under säsongen. Datum för dessa är ännu ej fastställt. 

Vårt engagemang i SGF:s och SöGDF:s seriespel utökas med ytterligare ett H70 lag. Det innebär att 

GGK finns representerat i följande serier. SM för klubblag, H30, H50, H60, H70 (två lag), Damserien 

samt Mixedserien.  



Veteranernas verksamhet fortsätter 2023 med oförminskad aktivitet, i första hand i samband med 

tisdagarnas veterangolf. 

PRO och Juniorverksamhet. Vi är mycket nöjda med det samarbete med Johan Thorell, PRO som 

inleddes under 2022. Vi planerar därför för att utöka samarbetet så att Johan, förhoppningsvis, 

kommer att lägga ännu mer tid på GGK. Johan skall, som tidigare, i första hand ansvara för 

juniorernas träning men även erbjuda privatlektioner, gruppträningar och annan utbildning till övriga 

medlemmar. Det är också vår förhoppning att kunna återuppta träningen för de yngre juniorerna, 

vilket dock bygger på att frivilliga krafter kan planera och genomföra denna träning. 

De medel som Stallarholmens GK, i samband med sin nedläggning, skänkte till SöGDF kommer under 

2023 att resultera i två juniorläger. Det är vår förhoppning att flera av våra juniorer ska delta i dessa 

läger. 

Samarbete med leverantörer av utrustning. Vi planerar att, i samarbete med leverantörer, arrangera 

aktiviteter som tex klubbutprovning i anslutningen till rangen. 

Nya golfregler. R&A och USGA har uppdaterat golfreglerna. De återfinns på Regler - Golf.se  I 

samband med den årliga uppdatering som vi, med Christina Pernvis hjälp, gör av våra lokala regler så 

kommer hänsyn att tas till de uppdaterade reglerna. Christina kommer även att hjälpa oss med några 

regelgenomgångar inför säsongsstart.   

Samarbetet med GolfStar och Pax Mariae Golfanläggningar AB. Samarbetet med GolfStar är fortsatt 

i fokus även under detta verksamhetsår. Vi planerar för flera och mer regelbundna fysiska möten 

med GolfStars ledning. För att kunna förbättra vår egen verksamhet och som ett verktyg för våra 

diskussioner med GolfStar, ska de enkätsvar som kommer in via undersökningen Players1st; även 

denna säsong användas. Det kan därför inte nog betonas hur viktigt det är att alla medlemmar svarar 

på enkäten, som går ut i juni och augusti.  

Genom styrelserepresentation i såväl Pax Mariae Golfanläggningar AB som i bolagets valberedning 

kommer vi att ta tillvara klubbens intressen som aktieägare. 

Medlemskommunikation. Under det föregående verksamhetsåret började vi, som en av landets 

första klubbar, att använda SGF:s nya system GIT epost för medlemskommunikation. Vi kommer 

även att kommunicera med medlemmarna via Instagram och Facebook. Gällande kommunikation via 

hemsida, kan vi nås via två olika hemsidor. Dels vår egen, dels den ”Gripsholmssida” som finns under 

golfstar.se. Det blir otydligt 3och riskerar att leda till missförstånd och ibland förorsaka rena 

felaktigheter.  Vi kommer därför att se över hemsidorna för att, i första hand, undersöka om vi kan ta 

bort vår egen hemsida och i stället förbättra och använda ”Gripsholmssidan” under golfstar.se. 

Vi är naturligtvis också måna om att ta del av våra medlemmars synpunkter och önskemål i övrigt. 

Dessa kan ni delge oss via mailadressen info@gripsholmsgk.se   

Frivilliginsatser och sponsring. Vi är väldigt tacksamma för de insatser som görs av flera medlemmar 

och hoppas på fortsatt engagemang även under denna säsong. Vi har dessutom förmånen att få stöd 

av flera lokala företag, speciellt i samband med Gripsholmsveckan och i juniorverksamheten. Det kan 

inte nog understrykas hur viktig denna hjälp är för klubbens verksamhet. 

Ekonomi. Klubben kommer fortsatt att använda Contrado, Mariefred för att sköta den ekonomiska 

redovisningen. 

 

https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/regler/
mailto:info@gripsholmsgk.se


Övrigt. Representanter för styrelsen kommer att delta i de möten, seminarier och träffar i övrigt som 

Sörmlands Distriktsgolfförbund och Svenska Golfförbundet bjuder in till. 

 

Avslutningsvis vill vi tillönska alla medlemmar ett riktigt fint golfår 2023 – vi ses på banan. 

 

Mariefred i januari 2023 

Gripsholms Golfklubb 

Styrelsen                               


