Verksamhetsplan för Skellefteå Golfklubb 2011
Personal
Klubbchef
Stephen Skinner
Banverksamheten
Anders Järnmark – head greenkeeper.
Receptionsansvarig
Carina Wikström
Ekonomiansvarig
Maria Ericsson
Tränare
Mikael Berglund
Ass tränare/ Ass reception/ Ass
företagsgolf
Roland Lindkvist
Tävlingsverksamheten 2011
Kommer i antal att vara på ungefär samma
nivå som 2010.
Företagsgolfen förläggs i huvudsak på
vardagar.
Idrottsverksamheten 2011
Ungdomar
Erbjuda ungdomarna en idrottsverksamhet
som uppmuntrar och utvecklar ungdomarna
till goda individer med hög etik och moral.
Trygga återtillväxten i klubben på såväl
elitnivå som allmännivå och framtidens
ledare. Ungdomarna skall ha roligt.
Herrlaget
Skellefteå Golfklubb deltar 2011 med ett lag
i SGFs seriesystem division två.
Damer och Seniors
Verksamheten inom damer och seniors
fortsätter med sitt framgångsrika koncept.
Här ingår veckotävlingar, tour- och
matchspel t.ex.
Investeringar under 2011
Investeringar i en greenvält samt begagnad
grävmaskin kommer att göras. Bredband
har grävts ner.
Höstmöte
Summering av den gångna säsongen och
diskussion om den framtida inriktningen
kommer att anordnas. Indikationer på

årsavgifter, budget och medlemsavgifter
kommer att ges.
Receptionen
Receptionen beräknas preliminärt ha öppet
7/5 – 30/9 08.00-17.00 vardagar, 09.0015.00 helgdagar.
Tidsbokning
Det under 2006 införda tidbokningssystemet kommer att gälla även under 2010
där spelarna via GIT kan boka samtliga tider
via telefon och terminal i klubbhuset eller
dygnet runt via Internet.
Pegrännan
Kommer att göras om, terminalen kommer
att användas för att istället, på plats boka
den första lediga tid, mera info i kommande
nyhetsbrev.
Utbildning
Mikael Berglund och Stephen Skinner börjar
utomhus säsongen med en golfskola i
Turkiet tillsammans med ett 40 tal
medlemmar. Stor fokus kommer att riktas
mot både nya golfare samt den stora
gruppen i klubben dvs. medlemmar som
står och stampar med hög hcp, ett mängd
grupp träningar kommer att anordnas för
att hjälpa denna kategori öka sin
spelskicklighet.
Banguide
En ny banguide är på gång och kommer att
vara klar till banans öppnande
Medlemsbricka
En Ny medlemsbricka är på gång och
kommer att kunna hämtas ut i receptionen
från maj.
Banan
Nya teekulor med pegkoppar kommer att
finnas, De röda provisoriska tees kommer
att finnas kvar 2011 för ytterligare
utvärdering, bunkrarna vänster om gul
9ans green blir en, förmodligen görs en väg
på pay & play för att kunna ändra så att hål
2 blir hål 1 och att hål 1 blir hål 9.
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Shopen
Ulf Andersson kommer inte att fortsätta
driva golfshopen. Förbruknings varor
kommer att säljas i receptionen i år.
Restaurangen
Huvudman för verksamheten blir Mattias
”Malte” Tjäder tillsammans med sambo
Anna Ljuslinder.
Framtiden
Ny chippinggreen, Översyn av klubbhuset,
Integrering av shop och reception I entrén,
vinterlokal på rangen
Greenfee 2011
Seniorer, vard
320
Seniorer, helg
400

Juniorer , vard
160
Juniorer , helg
200

Klubben kommer att delta i greenfeesamarbete inom distriktet samt med
särskild överenskommelse med Piteå GK
Styrelsen i mars 2011
Hans Clausèn, ordförande

