VERKSAMHETSPLAN FÖR IDREFJÄLLENS GOLFKLUBB ÅR 2016
Vision
Idrefjällens golfklubb skall vara en av landets ledande golfklubbar. Det natursköna läget skall
utnyttjas för att skapa en totalupplevelse, människorna, naturen, golfbanan och vyerna för
såväl medlemmar som för gäster.
Klubben skall också vara en stark turist- och golfattraktion i norra Dalarna, vilket bidrar till
att öka utbudet inom kommunens besöksnäring och göra Älvdalens kommun till ett intressant
besöksmål.
Aktivt arbeta för att behålla och utveckla den goda stämningen i klubben.
Vår värdegrund är: Ärlighet, Glädje, Omtanke och Engagemang.
Mål
Klubben skall ha som övergripande mål att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på en
intressant och välskött bana.
Nybörjare, medelgolfare och elitspelare skall känna utmaning och få bästa tänkbara
upplevelse vid besök hos oss.
Alla som vill skall få spela golf efter sina förutsättningar och ambitioner. All idrottslig
verksamhet skall leda till att utveckla medlemmarna och gäster fysiskt, mentalt och socialt.
Klubben ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.
Klubben skall fortsatt verka för ett gott samarbete med entreprenörer/aktörer inom och utom
banan, med målsättningen att få ut bästa möjliga resultat för både medlemmarna och
golfklubben.
För en positiv utveckling av golfbanan och klubbens verksamhet skall medlemmarna
uppmuntras att vara ambassadörer för att sprida sina positiva erfarenheter och upplevelser
inom golfen som ett led i att öka antalet medlemmar och greenfeegäster.
Särskilt skall poängteras att ta hand om och introducera nya medlemmar så att dessa snabbt
känner sig väl mottagna och välkomna i vår golfklubb.
Hemsidan skall förbättras och hållas aktuell, för att medlemmar och gäster skall få mesta
möjliga och bästa information om klubbens verksamhet och golfbanans skick genom foto och
textdokumentation,
Golfklubben skall fortsätta att synas och utvecklas inom sociala medier.
Utöka användandet av golfens it-system (GIT) för att informera och ta vara på information
som samlas i systemet.
Fokus skall vara att uppmuntra nya som gamla medlemmar att delta i dam och herrkvällarna
för tävling och utveckling av golfspelet och klubbgemenskapen.
Klubbens tävlingsutbud skall fortsatt vara attraktivt och ha hög standard för att locka både
medlemmar och gäster till ett ökat deltagande.

Golfklubben skall ha fortsatt inriktning mot juniorträning en dag i veckan, med målet att
utbilda och få flera ungdomar att börja spela golf.
Golfklubben skall planlägga uppsökande verksamhet i våra skolor för att marknadsföra golfen
hos de unga, samt planera aktiviteter för att motivera flera att börja spela golf.
Undersöka möjligheter till samverkan med andra golfklubbar.
Ha ett attraktivt utbud på olika spelavgifter/medlemskap, med vision om att öka
medlemsantalet.
Aktivt arbeta med jämställdhet enligt golfförbundets vision 50/50.
Vision 50/50 tar i första steget sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar
att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap. Det är ett av exemplen där omvärlden
rör sig i en tydlig riktning medan golfen står still.
http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/
.
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