
 

 

Verksamhetsplan 2021 

 

Vision 
Alla lämnar Storsjöbygdens GK nöjda efter sitt besök! 

 

Värdeord 
Bemötande:  service, kvalitet, lösningsorientering, positiv attityd, hjärtlighet, 

medmänsklighet & känsla 

Tillgänglighet: mångfald, öppettider & finns till för alla 

Nytänkande: framåtanda, framtidsorienterad 

 

Verksamhetsplan Storsjöbygdens GK 
SBGK är en idrottsförening som bygger på bredd och demokrati. Det innebär att det krävs ett 

kontinuerligt tillskott av nybörjare samtidigt som våra medlemmar ges möjlighet att utveckla sitt 

spel. Föreningen ska vara öppen för alla som vill träna/spela golf, detta oavsett förutsättningar, 

ambition och ålder. 

SBGK ska vara en förening med god kamratskap och många aktiva medlemmar. 

 

Delaktighet 
Verksamheten i SBGK bedrivs på ideell grund. För att vi ska kunna upprätthålla mångfalden och 

kvalitén krävs att många är delaktiga i föreningsarbetet. Alla medlemmar bör engagera sig i 

föreningsarbetet utifrån sina förutsättningar.  

Det är styrelsens uppgift att skapa förutsättningar för en fungerande administration och organisation 

med så många aktiva som möjligt. 

 

Utövande/träning 
De tränande kan delas upp i några huvudgrupper: Barn, juniorer, paragolf och spelare i de olika hcp 

kategorierna A - D 

 

Barn; 0-12 år: 

Det viktigaste vad det gäller gruppen barn är att det är lekfullt och utan prestationskrav. Målet med 

barnträning är att få dem intresserade av golf så att de väljer golf även som juniorer. Möjligheten till 

tävling ska finnas men bara som ett komplement. 

 

Juniorer; 13-21 år: 

Juniorträningen syftar till att utveckla dem både som människor och som golfspelare. Juniorer ska 

ges möjlighet att utvecklas i olika riktningar av sin golfträning. Huvudmålsättningen är att fånga 

deras intresse för golf och bli kvar som medlemmar i klubben.  

Vi vill främja tävlings och träningsdeltagande för att utveckla duktiga juniorer med fokus på 

framtida framgångar, därför kommer vi prioritera dessa. Ersättning kommer endast att betalas ut för 

de tävlingar som godkänts i förväg av styrelsen. Vid behov kan vi dessutom stötta ledare med 

reseersättning i denna grupp. Förutsättning för ersättning är att medlems- och träningsavgiften är 

betald. 

 



 

 

För att få in fler barn och juniorer ska vi under året satsa på arvodering för att arbeta med dessa 

frågor.  

 

Paragolf: 

Paragolf i Storsjöbygdens golfklubb välkomnar alla med fysiska och psykiska funktionshinder. Hos 

oss ska alla känna möjlighet till utveckling av sina golfkunskaper utifrån sina förutsättningar. I vår 

golfklubb ska finnas stora möjligheter att utveckla en bredare social gemenskap och få ett rikare och 

roligare liv. 

 

Kategorierna A – D: 

Denna grupp består av alla som framförallt spelar golf för att det är kul och att det är bra friskvård. 

Målet är att de ska utveckla sin golf så att de bättre förstår golfens principer, samtidigt som de får 

möjlighet till anpassad gruppträning. Denna grupp ska motiveras att utbildas/utvecklas som ledare, 

domare och funktionärer. 

Utifrån att golf är en individuell idrott kommer klubben mycket sparsamt utge några ersättningar för 

tävlingsanmälan, resor och uppehälle för denna grupp. 

Målet är att satsa på att anpassa gruppträning för dessa samt satsa på nybörjare och nyrekrytering.  

Dessa pengar skall delfinansiera en tränare till dessa grupper. För att delta i gruppträning kommer 

en träningsavgift tas ut. 

 

Vi ska under året fortsätta informera och stötta våra medlemmar gällande Friskvårdsbidrag för Golf. 

 

Tävling 
SBGK ska erbjuda golf för alla. För att uppnå detta ska klubben erbjuda ett intressant och brett 

tävlingsprogram för klubbens medlemmar och gästspelare. Tävlingsveckan ska vara ett 

återkommande arrangemang varje sommar och ska utvecklas i riktning mot att fortsatt vara årets 

höjdpunkt för både klubbens golfare och gäster utifrån. 

 

Ekonomi 
Föreningens intäkter finansieras i huvudsak av medlemsavgifter, tävlingsavgifter och statliga och 

kommunala bidrag som söks kontinuerligt. Arbetet med sponsorer är fortsatt viktigt trots att det kan 

vara en utmaning. SBGK bedriver sin verksamhet utifrån att gå mot ett ”nära nollresultat” men med 

en relativt stark likviditet för oförutsedda händelser. 

 

Förslag till budget för 2021 
 

 


