
Ekerum GK. Verksamhetsplan och målsättningar för 2020. 

 
Bakgrund. 

Ekerum GK är en fristående ideell organisation vars verksamhet och förutsättningar bygger på en 

överenskommelse med Ekerum Resort. Överenskommelsen innehåller reglering av de ekonomiska 

förutsättningarna mellan parterna, medlemmarnas möjligheter till spel på banorna samt en 

gemensam handlingsplan för att skapa en ännu mer attraktiv golfklubb. Utveckling av samarbetet 

mellan klubben och Ekerum Resort ska vara vägledande vid upprättandet av verksamhetsplanen. 

Klubben är organiserad i olika kommittéer samt en del övriga funktioner. I verksamhetsplanen anges 

kommittéernas och funktionernas uppdrag, aktiviteter samt målsättningar inför 2020. 

 

Verksamhetsplanens omfattning. 
Verksamhetsplanen med aktiviteter målsättningar för 2020 består av följande områden: 

 

1. Tävlingskommitté 

2. Medlemskommitté 

3. Regel och HCP-kommitté  

4. Damkommitté  

5. Sponsorkommitté  

6. Elitkommitté 

7. Juniorkommitté 

8. Golfvärdar 

9. Hålvärdar 

10. Träningsverksamhet 

11. Hemsida, information till medlemmar 

12. Frivillaga resurser 

13. Projekt 30-årsjubileum 2020 

 
 
1. Tävlingskommittéen. 
 
Uppdrag: 

• Kommitténs uppdrag är att planera, informera om och genomföra säsongens 
tävlingsprogram.  

• I uppdraget ingår att utse och utbilda tävlingsledare och funktionärer så att tävlingar kan 
genomföras med hög kvalitet.  

• Vidare ingår att samarbeta med klubbens övriga kommittéer och Ekerum Resort i samband 
med tävlingsarrangemang för att skapa en bra helhetsupplevelse. 

 

 
 
Målsättning 2020: 

• Att tillhandahålla ett brett och attraktivt tävlingsutbud som tillfredsställer tävlingslusten hos 



klubbens medlemmar och gäster. 
• Tävlingarna ska också bidra till att stärka gemenskap i klubben, öka social samvaro mellan 

medlemmar och gäster, samt att bereda möjlighet för nya medlemmar att komma in i 
klubbens gemenskap.     

 
Planerade aktiviteter 2020: 
Totalt finns ca 100 tävlingar inplanerade under säsongen, bland annat…. 

• Ekerumveckan 
• Ekerummästerskapet 
• President Cup 
• 17 stycken öppna partävlingar 
• Peak Performance partävlingshelg 
• 2 stycken Ekerum 30 års jubileumstävlingar 
• Dam-, Herr,- Senior- och Onsdagsgolf har sammanlagt 78 inplanerade tävlingar. 
Information om alla säsongens tävlingar finns under ”Tävlingar” på vår hemsida. 

  
/ Leif Mellqvist 

 
 
2. Medlemskommittén. 
 
Uppdrag: 
Syftet med aktiviteterna är att nå alla medlemmar i klubben, öka den sociala gemenskapen, främja 
möjligheter att lära känna nya vänner och att ge möjlighet att utveckla golf spelet och att ha roligt. 

• Medlemskommitténs övergripande uppgift är att ökamedlemmarnas motivation att kvarbli i 
Ekerum GK och succesivt utveckla sin spelstandard. 

• Att få ett ökat intresse av att delta i klubbens tävlingsverksamhet och andra aktiviteter, samt 
att attrahera och behålla nya medlemmar. 

• Planera och tillsammans med medlemmarna, övriga kommittéer och i förekommande fall 
Resorten genomföra och säkerställa aktiviteter som syftar till ovan målsättning. 

• Öka engagemang från fler medlemmar att bidra i klubbens arrangemang. 

 

Planerade aktiviteter och målsättningar 2020. 
Introduktion och välkomstträff för ny medlemmar. Christina och Björn 

Välkomstträff för nya medlemmar arrangeras vid två tillfällen, ett under våren  
den 2 maj och ett tillfälle i början av sommaren den 27 juni. 
  

Upplägg och syfte:  
Information om klubben dess uppbyggnad och olika aktiviteter såsom tävlingar, social golf, hur 
träffar jag andra golfare, träningsmöjligheter mm som erbjuds. Lyssna på önskemål från nya 
medlemmar Gemensam Lunch. Scramble 9 hål på eftermiddagen  
Kallelse via Hemsida och riktade mail till nya medlemmar Emil samt någon/några ur 
styrelsen/medlem bör närvara.     

 

 

Ekerumsmästerskapet  

Datum 26/6 Tävling samt information från klubben och Resorten. Uppmärksammande av 30 års 



jubileum  

 

Medlemsdag 7 augusti  
Förslag på upplägg: 

• Scramble tävling under förmiddagen. ( Ansvarig: Tävlingskommittéen) 
• Gemensam Lunch  
• Under eftermiddagen information och prisutdelning  
• Återkoppling från medlemmarna om säsongen  

 
Ansvarig: Rolf Gustavsson och Emil Aktiviteter med 30 års jubileums-tema. 
Ansvarig projektledare: Mia Pontén. 

 
Utökad spridning av informationsskriften.  
Läggs upp som PDF på hemsidan. Finns även tillgänglig i Reception. 

 

Påskbuffé efter årsmöte  
Påsk lunch efter årsmötet med information och 30 årsfirande, Emil, Rolf, Håkan  

 

Projekt HCP 30-54 Ekerum. Björn 
HCP-grupp 30-54 aktiviteter fortsätter även under år 2020. Vi börjar något tidigare än föregående år 
med en "Scramble" redan 2 maj. Därefter fortsätter verksamheten med omkring två speltillfällen per 
månad under tiden fram till månadsskiftet september/oktober. Nytt för år 2020 är att deltagande 
anmäls direkt via golf.se. 
 
 
Golfresor utomlands. 
Under hösten 2020 anordnas resor till 

 Grekland Costa Navarino den 10-17/10 
 Bussresa till Tyskland och Strelasund 14-18/9 
 

/ Emil Widing-Andersson 
 
 
Golflyckan. 

• Två tillfällen med Golflyckan enligt 2019 års upplägg. Lördag 30 maj och Tisdag 4 augusti.  
• Inbjudan via mail, hemsida och facebook. Anmälan i GIT  
• Samling med pepp och inspiration 
• Spel på bana. 
• Återsamling med reflektion och prisutlottning  

 

 
 Damgolfläger. Christina / Emil / Helena            
 29-30 juni anordnas ett damgolfläger i samarbete med damkommittén. 
 
 Upplägg:  

• Förmiddag träning med Emil  
• Gemensam lunch  
• Eftermiddag ”Rolig tävling” 
• Gemensam middag ev Pizzerian på kvällen 
• Dag 2 samma upplägg  

 
 
 
Information 
Utökad informationsspridning av Klubbens aktiviteter och framförallt Damaktiviteter i samarbete 
med Resorten.  



 
 

3. Regel HCP-kommitté. 

Uppdrag: 
• att vara klubbens svars- och upplysningsinstans vad gäller ”Regler för Golfspel” och 

      tolkningen av dessa. 
• att ha ansvaret för formulering av klubbens lokala regler och tillfälliga lokala regler. 
• att i samråd med distriktets regelkommitté genomföra årlig revision av klubbens lokala regler. 
• att i samråd med banägaren formulera lämpliga ordningsföreskrifter. 
• att vara en kompetens för stöd till banchefen för banornas markeringar. 
• att informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om nya regler och 

      regelförändringar. 
• att informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om det nya  

världshandicapsystemet. 

 
Planerade aktiviteter och målsättningar 2020. 

• att vara första svarsinstans när det gäller frågor om det nya handicapsystemet. 
• att fortsätta informera och utbilda medlemmar om golfreglerna (2-3 utbildningstillfällen) 
• att värva en kvinnlig medlem till kommittén 
• att fortsätta utveckla samarbetet mellan kommittén, klubbchef och banchef 

 

/ Bo Faxén 

 
 
4. Damkommitté. 

Uppdrag. 
Damkommitténs mål är att stimulera trivsel, sammanhållning och utveckling av golfspel bland 
klubbens damer samt att alla damer skall känna sig välkomna och tycka att det är roligt att tävla och 
umgås både på banan och efter golfrundan. 

• Stimulera till ökade kunskaper om golfregler. 
• Någon/några i damkommittén skall delta i damledarträffar med Smålands Golfförbund. 

 
  
Planerade aktiviteter och målsättningar 2020. 

• Damkommittén planerar att genomföra? tävlingar under april-september. Tävlingarna 

kommer att genomföras med först start kl. 14.00 två torsdagar eller fredagar i månaden.  

• För säsongen planerar vi även någon/några tävlingar på lördag/söndag.  
• Att under säsongen tillsammans med herrgolfen ha en gemensam middag vid något tillfälle.  
• Någon/några av tävlingarna genomförs som 9-hålstävling och avslutas med gemensam 

måltid.  
• I samarbete med Resorten arrangera tävlingar som t ex Ladies day som ligger utanför 

ordinarie tävlingsprogram som vänder sig till en bredare grupp än bara medlemmar.  
• I samarbete med Medlemskommittén stimulera nya damer att delta i damtävlingar.  
• I samarbete med Regel- och handicapkommittén arrangera minst en regelträff under 

säsongen samt att utveckla regelkunskapen med t ex regeltips vid varje tävling.  
• Damkommitténs mål är att stimulera trivsel, sammanhållning och utveckling av golfspel 

bland klubbens damer samt att alla damer skall känna sig välkomna och tycka att det är roligt 



att tävla och umgås både på banan och efter golfrundan. 
• Tillsammans med Medlemskommittén utveckla damgolfen på ett sätt som innefattar både 

tävlingar och social golf.  
• Stimulera till ökade kunskaper om golfregler. 
• Någon/några i damkommittén skall delta i damledarträffar arrangerade av SMG 
• Att fortsätta rekrytera damer som är intresserade av att delta i damverksamheten.  
• Att verka för att flera damer rekryteras till nyckelpositioner inom klubben 

/ Lotta Strandberg 

 

5. Sponsorkommitté. 

Uppdrag: 
Skaffa sponsorer till av klubben arrangerade öppna tävlingar i samråd med Resorten. 

 
Planerade aktiviteter och målsättningar 2020: 

• Hälften av våra tävlingar har sponsorer vad gäller priser. 
• Ny medlem i sponsorkommittéen. 

 
/ Rikard Streijffert  

 

6. Elitkommitté. 

Uppdrag: 
 Skapa förutsättningar för yngre spelare med lågt HCP att kunna utvecklas och tävla 

tillsammans. 

 Fortsatt samarbete med Victor Theandersson i hans satsning på Nordic golf tour. 

 
Planerade aktiviteter och målsättningar 2020: 

• Delta i årets Smålandsserie med ett lag i H22. 

 
/ Anders Mårtensson / Emil Widing Andersson  

 

7. Juniorkommitté. 
 
Uppdrag: 
Under vår och höst kommer juniorerna erbjudas organiserad träning. Läger 
under sommaren kommer att anordnas för att erbjuda både medlemmar och 
gäster möjlighet till att få träna och lära känna varandra. Skapa aktiviteter som 
gör att fler vill börja eller fortsätta spela golf. 

 
Målsättning 2020. 
Att öka antalet aktiva juniorer i träning, skapa en miljö där alla känner sig 
välkomna och har möjligheten att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 
/ Emil Widing Andersson 



8. Golfvärdar. 

Uppdrag: 
• Närvaro under säsongen när anläggningen beräknas ha hög beläggning (ca 100 dagar) 
• Vara en resurs för maximal upplevelse på anläggningen. 

• Bidra till att Ekerums trivselregler och rondtider efterföljs. 
   
Planerade aktiviteter och målsättningar 2020. 

• Utöka antalet golfvärdar på anläggningen under säsongen. 
• Se till att golfvärdar är utrustade med Ekerums profilkläder under respektive pass. 
• Att golfvärdar digitalt kan följa bokningstiderna i realtid under arbetspassen. 
• Uppföljning av rondtider och incidenter 
• Utvärdering av önskemål från besökare och golfvärdar. 

  
/ Christer Andersson 

 

9. Hålvärdar. 

Uppdrag: 
• Att bemanna samtliga hål med frivilliga hålvärdar.  
• Efter diskussioner med banchefen tydliggöra i en instruktion, förväntningarna på         

      hålvärdarna. 
• Genomföra ett antal riktade insatser på banorna efter samråd med banchefen. 

 

Planerade aktiviteter och målsättningar 2020.  
• Bibehålla antalet hålvärdar så att de även under detta år finns på samtliga 36 hål. 

• 2 sammankomster med riktade insatser på banorna efter diskussioner med banchefen. 

• 5 aktiviteter för att säkerställa en jämn kvalitet på hålen. 

• Genomföra punktinsatser efter önskemål från banchefen.  

• Tillverka nya tee-markeringar för att ersätta trasiga och som reserv.   

 

/ Ivar Lång 

 

10. Träningsverksamhet. 

Uppdrag: 
• Att etablera ett träningsupplägg som tillfredsställer alla medlemskategorier inom klubben, det 

kommer anordnas träning allt från nybörjare till elit. Då det kommer vara ett varierande 
utbud av träningsmöjligheter som kommer innehålla olika inriktningar. 
Medlemmar har rabatterade lektionspriser. 

• Både medlemmar och ickemedlemmar har möjlighet till att boka lektioner och 
gruppträningar. För att öka kunskapen och utvecklingen hos de nya golfare fortsätter 
vi med projekt 30-54 i hcp, där de kommer ha chansen att träna med instruktör under ett par 
tillfällen under året.   

      Träningstiderna uppdateras under årets gång och kommer finnas på Ekerum Resorts 
      hemsida och på Golfklubbens hemsida. 

Målsättning 2020. 



• Att få fler medlemmar att anmäla sig till kurser och enskild träning för att höja 
      spelstandarden bland klubbens medlemmar samt öka tillhörigheten och glädjen till 
      spelet. 
 
/ Emil Widing Andersson 

 

11. Hemsida, informationskanaler till medlemmar. 

Uppdrag: 

• Skapa ett lättillgängligt sätt att nå medlemmar om klubbens verksamhet och aktiviteter 
• Utveckla hemsidan och hålla den uppdaterad med aktuell information 
• I samarbete med Resorten i deras facebookflöde informera om klubbens arrangemang som 

är av allmänt intresse. 
• I samarbete med klubbchefen via nyhetsbrev få ut aktuell information om klubbens 

verksamhet.  

 

Planerade aktiviteter och målsättningar 2020: 

• Utveckla samarbetet mellan klubbens hemsida och klubbchefens nyhetsbrev så flera lockas 
att gå in på hemsidan och informera sig om klubbens aktiviteter. 

• Hålla ramarna vid kansliet och paviljongen uppdaterade med aktuell information. 
 

/ Leif Mellqvist 

 

12. Frivilliga resurser. 

Uppdrag: 

Att tydliggöra olika funktioner inom klubben och öka antalet frivilliga funktionärer. 

Planerade aktiviteter och målsättningar 2020: 

• Marknadsföra ”lediga befattningar” inom klubben och besätta dem. 
• Bjuda in till funktionärsgolf för alla som ställt upp under 2020. 

 

/ Rolf Gustafsson och styrelsen. 

 

13. Projekt 30-årsjubileum 2020. 

Uppdrag: 
Etablera en projektorganisation inför klubbens 30-årsfirande och skapa en organisation för att 
genomföra aktiviteterna. 
 

 
Planerade aktiviteter och målsättningar 2020. 
Genomföra 30-årsfirandet enligt plan vid minst 3 tillfällen. 
 

/ Mia Pontén och styrelsen 


