
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VERKSAMHETSPLAN  EKERUM  GK 
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Ekerum GK är en ideell förening med syfte att erbjuda golfklubbens medlemmar möjlighet att 

spela och utveckla sin golf på Ekerum Resort med de båda banorna Långe Erik och Långe 

Jan.  

Ambitionen är en golfklubb som kan erbjuda aktiviteter och socialt sammanhang för alla 

medlemmar. Skapa möjligheter och uppmuntra till att utveckla sin golf genom tävlingar, 

träning, social golf och att bygga kontakter mellan medlemmar. 

Ekerum GK är en del av Ekerum Resort som äger och står för driften av anläggningen. 

Ekerum GK ska ha ett bra och utvecklande samarbete med Ekerum Resort och ett 

aktivitetsprogram som stödjer utvecklingen av Ekerum Resort. 

 

Styrelsen för Ekerum GK är ansvarig för alla aktiviteter inom klubben och fattar gemensamt 

beslut om de aktiviteter som klubben åtar sig. 

 

Verksamhetsplan med aktiviteter 2022 

1. Tävlingskommitté  

2. Regel och HCP-kommitté  

3. Damkommitté  

4. Juniorverksamhet 

5. Medlemsaktivitet 

6. Funktionärer - Golfvärdar Starters Hålvärdar 

7. Träningsverksamhet 

8. Medlemskommunikation 

1 Tävlingskommitté 
 

Uppdrag: 

• Planera, informera om och genomföra säsongens tävlingsprogram. 

• Utbilda tävlingsledare och funktionärer så att tävlingar kan genomföras med hög 

kvalitet. 

• Samarbeta med klubbens övriga kommittéer och Ekerum Resort i samband med 

tävlingsarrangemang för att skapa en bra helhetsupplevelse. 

 

Målsättning: 

• Tillhandahålla ett brett och attraktivt tävlingsutbud som tillfredsställer tävlingslusten 

hos medlemmar och gäster. 

• Tävlingarna ska bidra till att stärka gemenskapen i klubben, öka social samvaro 

mellan medlemmar och gäster, samt att bereda möjlighet för nya medlemmar att 

komma in i klubbens gemenskap. 

 
Aktiviteter: 

Totalt finns ca 70 tävlingar som tävlingskommittén ansvarar för inplanerade: 



• Ekerumsveckan 

• Ekerumsmästerskapet  

• Partävlingshelgen 

• DM Äkta makar / Äkta makar +100 

• Återkommande tävlingar som Herrgolf, Seniorgolf, Onsdagsgolf med flera. 

// Leif Mellqvist 

 

 

 

 
 

  



2 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 och stöd till banchefen för banornas markeringar 

• Att i samråd med klubbchef genomföra handicaprevision när så erfordras 

• Att informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om nya regler och 

regelförändringar 

• Att informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om        

världshandicapsystemet. 

 

Planerade aktiviteter och målsättningar: 

 

• att vara första svarsinstans när det gäller frågor om regler och handicap  

• att fortsätta informera och utbilda medlemmar om golfreglerna (minst 1 

utbildningstillfälle) meddelas via hemsidan, FB ”Medlem Ekerum” och mail 

• att fortsätta utveckla samarbetet mellan kommittén, klubbchef och banchef 

• att regelbundet se över banmarkeringarna och vid behov göra underhåll och 

modifieringar 

• att efter förfrågan från klubbchefen, och främst genom banvandring, utbilda nya 

golfspelare i ”Regler för golfspel” och informera om golfetikett 

 

 

//Bo Faxén 

 

 

3 Damkommitté 
 

Målsättning 2022 

• Damkommitténs mål är: 

• Att stimulera trivsel, sammanhållning och utveckling av golfspel bland klubbens 

damer. 

• Att alla damer skall känna sig välkomna och tycka att det är roligt att tävla och umgås 

både på banan och efter golfrundan. Detta skall ske genom att utveckla damgolfen på 

ett sätt som innefattar både tävlingar och social samvaro. 

• Att aktivt rekrytera damer som är intresserade av att delta i damverksamheten. 

• Att behålla nya kvinnliga golfare i klubben. 

• Att stimulera alla damer att delta i tävlingar. 

 

Planering 



• Damkommittén planerar att genomföra tävlingar två torsdagar i månaden under maj-

september. Social golf kommer erbjudas vissa torsdagar. 

• Jenny Hagman camp kommer att genomföras vi ett tillfälle. 

• Hemlig resa planeras för augusti. 

• Ekerum GK deltar i Smålandsserien med två damlag, D60 och D70 

• D60 Matchspel, matchserie för damer där sex klubbar ingår. 

 

// Lotta Strandberg 

 

4 Juniorverksamhet 

 
Uppdrag:  

 

• Under vår och höst erbjuda juniorerträning.  

• Möjlighet för knatte och juniorer camp under sommaren kan erbjudas för både 

medlemmar och gäster och ge tillfälle att få träna och lära känna varandra.  

• Skapa aktiviteter som gör att fler vill börja eller fortsätta och utveckla sitt golfspel 

 

Målsättning: 

 

• Att öka antalet aktiva juniorer i träning, skapa en miljö där alla känner sig välkomna 

och har möjligheten att utvecklas efter sina egna förutsättningar.  

  



5 Medlemsaktiviteter 
 

 

• För dig som är ny i golf 

 

För Dig som är ny golfare finns här möjligheten att utveckla din golf och träffa nya 

golfvänner. 

 

Under säsongen kommer vi bjuda in till 5 tillfällen för spel på banan för dig som är ny 

golfspelare. 

Du kommer att spela i en 3 boll tillsammans med en erfaren golfare som har till uppgift att 

stödja och ge goda råd och tips om golfens fantastiska värld. 

Tider och mer information kommer meddelas via hemsidan och fb-sidan ”Medlem Ekerum” 

samt mail 

// Helena Arvidsson 

  

 

• "Häng med oss" 27/5 15.00-17.00 

Kom och träffa oss som är verksamma på ett eller annat sätt i Ekerum GK. Vi bjuder på kaffe 

och bulle (saft för den som vill) vid drivingrangen. Passa på att se vilka vi är, ställ frågor eller 

kom med ideér. Dag och tid meddelas via hemsidan och fb-sidan " Medlem Ekerum" samt 

mail. 

  

• Mingelmiddag 

 2-rätters ”set menu” och husets rekommendation av dryck ingår (1 glas/rött el vitt) alternativt 

alkoholfritt alternativ. Bubbel på terrassen med välkomstinformation, följt av att gästerna får 

ett bordsnummer som gäller för förrätten. Nytt bordsnummer kommer finnas under 

vattenglaset som gäller för varmrätten. Här är målet att lära känna fler av våra härliga 

medlemmar. Maxantal kommer att anges. 

Dag och tid meddelas via hemsidan och fb-sidan " Medlem Ekerum" samt mail. 

 

  

• British Open- finaldagen i mitten av juli 

Bokning av stora konferensrummet inkl. storbilds-TV. Här dukar vi upp runt TV-apparater 

som direktsänder den rafflande finaldagens spel. Start i samband med att ledarbollarna slår ut 

(sista 4–5 bollarna) på eftermiddagen. Restaurangen vidtalas om att kunna servera och ta emot 

beställning etc. i rummet vid några tillfällen. 

Dag och tid meddelas via hemsidan och fb-sidan " Medlem Ekerum" samt mail. 

 

 

 

• Medlemsdag Tisdag 28/6  

Samtal med medlemmar om säsongen och information från Ekerum Resort 

(representerad av Magnus) 

Vi spelar en Golfrunda äter lunch och samlas för information och dialog 

Mer information kommer finnas på hemsidan samt FB sidan ”Medlem Ekerum” samt mail 

 

 

• Utveckla din Golf med Maria Bertilsköld 21-22/9 

 



Passa på att utveckla ditt golfspel med Maria Bertilsköld som gästar Ekerum 21 och 22 

september 
 

Maria är 50 år och har i 10 år arbetat som coach i landslagsverksamheten med huvudansvar 

för damer och flickor, samt haft olika uppdrag i Svenska Golfförbundet. Främsta 

coachmeriter: EM-guld 1997, 2000 och 2004, EM-silver 2001, 2002, 2003 och 2005. Maria 

är en del av ANNIKA Team och är projektledare för ANNIKA Cup sedan 2007. Maria har 

själv spelat i Svenska landslaget åren1988-1991 och spelade som professionell 1992-1997 på 

Europatouren, Telia Tour och Asientouren.  

Maria har jobbat som instruktör på Haninge GK 2008-2012, Kallfors GK 2010-2011, 

Österåkers GK 2013- 

Vid Solheim Cup 2017 (Usa, Des Moines) var Maria helper i Team Europe. 

Läs om Maria på jobb med ANNIKA Team i USA. 

Under 2019-2021 har varit med i tränarpanelen i tidningen Svensk Golf och skrivit ett antal 

artiklar om träning och spelet golf.) 

Upplägg presenteras på Hemsidan, FB ”medlem Ekerum” samt mail  

 

// Styrelsen 
 

6 Golfvärdar/Starters/Hålvärdar 
 

• Golfvärdar/Starters 

 

Uppdrag/målsättning:   

• Att ha närvaro under de perioder som anläggningen beräknas ha hög beläggning.  

• Att bidra till en maximal totalupplevelse för medlemmar och gäster genom ett 

välkomnande bemötande, informera om Ekerums trivselregler och bidra till att 

rondtider efterföljs. 

 

Aktiviteter: 

 

• Att utöka antalet golfvärdar och utveckla starters funktion för både Långe Erik och 

Långe Jan under perioder då anläggningen har hög beläggning. 

• Att följa upp rondtider och incidenter under säsongen 2022. 

• Att fortsätta utvecklingen med att övergå till digital kontroll av bokningstiderna. 

• Att Utvärdera önskemål från gäster och medlemmar. 

 

// Christer Andersson 

 

• 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. 

 

Målsättning 2022.  

http://www.golfmariab.se/Homepage/Download-File/f/191449/h/464bbf409d4d99c6e95ead316b094a53/maria+p%C3%A5+jobb+i+USA


▪ Tillse att antalet hålvärdar täcker behovet på samtliga 36 hål. 

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

▪ 4 aktiviteter för att säkerställa en jämn kvalitet på hålen. 

▪ Genomföra punktinsatser efter önskemål från banchefen. 

   -Slipa och måla avståndsmarkeringarna på LJ och måla dessa på LE. 

   -Gjuta fast alla papperskorgar. 

  

//Ivar Lång 

  



7 Träningsverksamhet 
 

Uppdrag:  

 

• Att etablera ett träningsupplägg som tillfredsställer alla medlemskategorier inom 

klubben  

• Att anordna träning för såväl nybörjare till elit.  

• Att tillse att utbudet av träningsmöjligheter blir varierat och innehåller olika 

inriktningar. 

• Att tillhandahålla lektioner och gruppträningar för såväl medlemmar som icke 

medlemmar i Ekerum GK. 

 

Målsättning: 

 

• 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.  

 

 

  

Träningstiderna uppdateras under årets gång och kommer finnas på Ekerum Resorts  

hemsida och på Golfklubbens hemsida.  

 

 

 

8 Medlemskommunikation 
 

 

Uppdrag: 

• Att ge tydlig och relevant information om Ekerum GK och alla de aktiviteter som 

klubben är ansvarig för samt all golfrelaterad information som finns under Ekerum 

Resort. 

• Att via klubbens hemsida, nyhetsbrev och FB sidan ”medlem Ekerum” samt ”Ekerum 

Ladies Golf” få ut aktuell information om klubbens verksamhet till alla medlemmar.   

Målsättning och aktiviteter: 

 

• Att ge våra medlemmar information om allt som berör golf, tävlingar och sociala 

aktiviteter på Ekerum GK på ett enkelt, tydligt, roligt och välkomnande vis. 

• Att använda, utveckla och regelbundet uppdatera olika kommunikationskanaler såsom 

hemsida (www.ekerumgk.se) facebook (Ekerum Ladies Golf, Hitta en spelkompis) 

• Att utveckla och regelbundet uppdatera hemsidan och tillse att den uppdateras med 

aktuell information. 

• Ansvara för regelbundna Nyhetsbrev till Ekerum GK:s medlemmar  



Förslag från medlemmar: Tillsammans gör vi Ekerum ännu bättre! 

Har du förslag på förbättring som gör golfupplevelsen på Ekerum ännu bättre skicka 

gärna ditt förslag till: 

styrelsen@ekerumgk.se 

Vi kommer gå igenom alla förbättringsförslag med 2 veckors mellanrum och 

återkommer med svar till dig inom ca 4 veckor. 

Frågor och svar av allmänt intresse kommer också att publiceras på 

Hemsidan www.ekerumgk.se och FB ”Medlem Ekerum” 

 

 

//Styrelsen 

 

 

mailto:styrelsen@ekerumgk.se
http://www.ekerumgk.se/

