
Verksamhetsidé 

 

Vi ska erbjuda: 

 

En golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet  en attraktiv golfklubb, i trivsam 

miljö, för både befintliga och nya medlemmar  en social samvaro som bygger på demokrati 

och glädje samt människors lika värde  en verksamhet som erbjuder aktiviteter året om  

möjlighet att utvecklas som golfspelare efter egen förmåga och ambitioner 

 

Värdegrund 

 

Lika behandling   

Respekt 

Demokrati   

Öppenhet 

Trivsel 

Gemenskap 

Lyhördhet 

Trygghet 

 

Vision 

 

Vi ska vara en av Sveriges attraktivaste golfanläggningar för medlemmar och gäster. 

 

Styrelsens verksamhetsområden 

 

Under 2023 kommer styrelsen att som tidigare år verka för att utveckla medlemskapet, höja 

kvaliteten på banorna samt verka för god klubbgemenskap och trivsel. Styrelsen ska även 

arbeta för en fortsatt god och stabil ekonomi. Styrelsen vill satsa på utbildning, 

klubbtävlingar, juniorverksamhet, samt utveckling av banorna. 

 

Styrelsen kommer för 2023 att fortsätta följa upp medlemsenkäterna. 

 

Prioriterade områden 

 

Våra klubbmedlemmar ska trivas och uppskatta ett medlemskap i Hooks Golfklubb. Banorna 

ska anpassas till att ge alla medlemmar och gäster en god spelupplevelse med höjd upplevd 

kvalitét.  

Tillgängligheten för medlemmarna på banorna ska uppfattas som god.  

Knatte- och Junior-verksamheten ska fortsätta att utvecklas med säkerställd kvalitét. 

Klubbtävlingarna ska fortsätta att attrahera fler deltagare med olika tävlingsformer.  

Att erbjuda medlemsträningar för spelare på alla nivåer. 

Utvecklingen av idrottsverksamheten inom klubben 

 

Handlingsplan: 

 

Styrelsen tillsammans med kommittéerna fastställer verksamhetsplaner, som beslutas på 

årsmötet 2022 och som sedan styr klubbens arbete under 2023. 



 

Banrådet för diskussionen med Hooks Herrgård om utveckling och förbättring av banan. 

 

Kansliet, genom klubbchef, idrottsansvarig och kanslist, hanterar och håller medlemmarna 

informerade om vad som gäller på banorna avseende golfvett och etikett, tidsintervaller, 

utfyllnad av bollar vid vissa kritiska tidpunkter och annan information som behöver förmedlas 

till medlemmarna under året. Den mesta informationen kanaliseras genom våra nyhetsbrev 

samt även på hemsidan. 

 

Stödja de olika kommittéerna i deras verksamhet. 

 

Skapa möjlighet till pro-ledda gruppträningar anpassad till handicap i större omfattning än 

tidigare år. 

 

Att med stöd från förbundet utveckla vår idrottsverksamhet genom utbildning och 

erfarenhetsutbyten. 


