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Golfen i samhället
Golfen skiljer sig mycket från andra idrottsförbund och har nog aldrig blivit helt accepterad av RF som
barn- ungdomsidrott eller som fritidsaktivitet och friskvård av stat och kommuner. Svaret kan inte
vara att golfanläggningarna är för dyra att anlägga och driva. Ishallar och inomhusarenor kostar mer
men drivs och betalas ändå av samhället mot hyresavgifter medan klubbarna kan ta entré.
Varför gäller inte samma förutsättningar för golfare och golfklubbar? Svaret är nog att investerare,
företag och entreprenörer aldrig velat eller behövt fråga samhället om hjälp. Kanske har högadeln
inom golfen, slott och herresäten samt club-blazers med snygga vapen, skadat golfen mer än något
annat. I skuggan av detta har vi idag de företag som skinnar golfklubbarna på pengar för egen vinning
genom att sälja Golfhäftet och andra medlemsförmåner för golfare.

Medlem eller bara golfare
Förmånerna och möjligheter att spela golf för en låg avgift tillsammans med klubbars jakt på mer
intäkter, har gjort att lojala medlemmar, golfare som utöver golfen också valt att gynna
sin ”hemmaklubb”, tyvärr blir färre och färre.
Av precis samma anledning diskuteras idag systemet med spelrätter som omodernt? Men precis på
samma sätt som man diskuterar flexibilitet bland spelavgifter, kan man väl se mer flexibelt på
spelrätter.
Vi förstår att medlemmar som idag inte har spelrätt, kan anse systemet omodernt. Vi förstår också
att de flesta av de som har spelrätt, och genom insatserna varit med att bygga klubben, skulle känna
sig svikna om vi bara dödade systemet.
GKplus har lagt förslag om att inte längre kräva spelrätt för GKplus-medlemskap. Vår styrelse
kommer troligtvis att rösta nej till detta förslag inför säsongen 2017.
På vårt eget styrelsebord ligger idag ett förslag kring ett nytt system där vi kombinerar realvärden på
spelrätter med en grundavgift (medlemsavgift) samt ett flexibelt system för spelavgifter som utgår
ifrån medlemmens livssituation, krav och önskemål.
Själva idén är allmänt accepterad inom styrelsen. Det som måste lösas är hur man ska administrera
avgifterna på kansliet och implementera i GIT om det behövs.

Vi vill gynna lojala medlemmar
På fråga har RF meddelat att medlem alltid är medlem i betraktelsen av rösträtt vid våra årsmöten.
Samtliga medlemmar, från medlem enligt GKplus-klippet till fullbetalande spelrättsfamilj, har alltså
samma rättigheter som skyldigheter.
På ett sätt känns det inte helt OK. För styrelsen är det viktigt att vi särskilt månar om och prioriterar
de medlemmar som lojalt bryr sig om Friiberghs GK och som alltid ställer upp – även när det blåser.
Just detta vill vi ska genomsyra framtidens ekonomi.

GK vs AB
Året innan vi byggde ut till 18 hål bildades driftbolaget FBG Golf AB, för att genom momsplikten
eliminera momsen vid den stora investeringen. Momsplikten gör att vi kan dra av momsen och även
om vi också måste debitera moms vid utdebitering av ex greenfee, så är driftbolaget fortfarande
viktigt för Friiberghs GK.
Idag ägs och drivs många golfklubbar av privatpersoner och bolag och eftersom de inte har någon
medlemsklubb registrerad, ingår de endast i SGF men inte i RF. Vi är registrerade i RF via Friiberghs
GK och som medlem hos oss får och kan vi delta i av SGF sanktionerade amatörtävlingar som DM, SM
och vidare ut i världen.
Våra medlemmar är också skyddade av idrottens försäkringar precis på samma sätt som i andra
sporter.
Idag är vår verksamhet och organisation mer tydlig än den varit sedan driftbolaget bildades. Och vi
vill fortsätta det arbetet med målet att utveckla affärsverksamheten inom driftbolaget samtidigt som
endast den idrottsliga verksamheten organiseras och drivs i Friiberghs GK.
Styrelsen är helt ense om att framtidens ekonomi bara bygger på att öka kvaliteten och därmed
intäkterna. Vi kan inte krympa kostnaderna mer och det bästa sättet att nå den ekonomin och säkra
golfbanan för våra medlemmar, är att driva driftbolaget mer professionellt och resultatinriktat för att
öka greenfee och sponsorintäkter.
Utåt sett kommer ändringen knappast att märkas eller påverka vare sig medlemmar eller gäster.
Däremot kommer det att genomföras märkbara förändringar i förvaltning, drift och
ansvarsfördelning bland funktionärer. Sedan årsskiftet drivs exempelvis driftbolaget av en aktiv
styrelse med sju ledamöter, sex ordinarie ledamöter i Friiberghs GK samt Thomas Sved från
Friiberghs Herrgård.
Vår revisor har lagt fram ett omarbetat bokslut (proforma) för GK och AB för att visa effekterna av
renodlad övergång till att driftbolaget äger och förvaltar hela anläggningen (bana, byggnader och
arrende). Detta ska diskuteras inom såväl GK:s som driftbolagets styrelser och måste föreläggas såväl
arrendator som andra avtals-partners innan ett särskilt medlemsmöte och höstmötet kan avgöra
frågan.

Utvecklingsarbete Vision 2020
Vid höstmötet presenterades idéerna kring vårt framtidsarbete Vision 2020. Arbetet är redan i gång
och hittills är alla arbetsgrupper fyllda av engagemang och stor framtidstro. Om vi ska höja kvaliteten
på anläggningen måste alla delar bidra och vem kan verksamheten bättre än den personal och de
funktionärer som kan historien och samtidigt sprudlar av egna idéer för att bygga vidare och utveckla.
En särskild presentation kommer på Vårmötet. Visionsarbetet genomförs i nio grupper:
1. Styrelsearbetet

2. Operativ ledning

3. Förvaltning AB vs GK

4. Banan

5. Byggnader 6. Marknad

7. GK Medlemmar

8. GK Tävling 9. GK Utbildning

Styrelse och valda funktioner
Efter en turbulent höst med många obesvarade frågor och problem att lösa, har vi idag en väl
fungerande styrelse där alla har tagit tag i sitt ansvar. Förutom att vi löst de frågor som splittrade
styrelsen i höstas, har vi också lagt ner ett mycket stort jobb på att hitta tillbaka till det fundament
och det regelverk som idrottsklubbar och aktiebolag måste följa och respektera.
Fr o m vårmötet 2016 kommer vi att presentera de funktionärer och kommittéleda-möter som
tillsammans med styrelse och personal har att ansvara för och genomföra den verksamhet som
vårmötet beslutar om.

Operativt ansvar
Vi är många som anser att avsaknaden av operativ chef (klubbchef) är den största enskilda orsaken
till det organisatoriska raset under senare år och det som var den avgörande orsaken till höstens
turbulens. För att inte hamna där igen har vi infört ett AU med ordförande, kassör, sekreterare som
tillsammans med kanslichef ansvarar för de operativa dagliga besluten.
I april månad kommer vi att samla till ett första ledningsgruppsmöte, som enligt plan ska genomföras
varannan vecka för veckoplanering av reception, bana, restaurang.

Medlemmar
Medlemstappet är ganska stort så här års innan säsongen och delvis kan det vara orsakat av orsakat
av turbulensen under hösten. Vi vet att några spelare lämnat klubben därför att de har hittat billigare
alternativ i andra klubbar. Vi måste därför senast höstmötet besluta om nya individanpassade
medlemsformer avgifter samtidigt som vi redan nu måste satsa medel på att hitta nya golfare under
2016!
År
Totalt medlemmar
varav Män
varav Kvinnor
Varav totalt juniorer

2014
701
458
243
79

2015
733
484
249
86

Mål 2016
730
480
250
80

Möten
Styrelsen kommer att genomföra minst tio (10) protokollförda styrelsemöten, minst åtta (8) AUmöten samt minst tio (10) ledningsgruppsmöten under 2016.
Driftbolagets styrelse kommer att genomföra styrelsemöten utöver bolagsstämmorna för att renodla
och utveckla arbetet och ekonomin inom aktiebolaget.
Styrelsen kommer också att representera vid UGF:s vår- och höstmöte samt i möjligaste mån vid de
seminarier och utbildningar som vi inbjuds till.
Styrelsens representant i vägföreningen är Stina Thern.

Ekonomi
Budget för 2016 motsvarar i stort den som lades 2015. Styrelsen ser inga möjligheter att redan under
2016 vända ekonomin utan primärt gäller istället att få såren från 2015 att ”läka utan ärrbildning”. Vi
måste också återta förtroendet för klubben och styrelsen bl a genom att visa upp en bra och välskött
bana.
Kassören kommer att göra allt för att minska den totala kostnadsmassan men styrelsen är väl
medveten om att vi måste ta kostnader i år för att kunna räkna hem mer intäkter nästa år.
För framtiden, och i enlighet med Vision 2020, kommer våra huvudmål för framtiden att vara
greenfee, medlemsavgifter och sponsorintäkter. Dessa mål är också en bra måttstock för att varje år
mäta hur vi lyckats i arbetet med att öka kvaliteten.
Lånen är relativt små och kommer att vara avskrivna 2020 enligt den avskrivnings-plan som ligger.
Tidvis dålig likviditet har dock gjort att vi ofta har för högt utnyttjande av vår checkkredit, vilket vi
måste se över, bl a för att minska räntekostnaderna.
Vi har precis fått klart med avtal kring vår nya bollmaskin som vi vet kommer att bidra med en del
intäkter under året. I o m köpet kommer den extra avgiften för rangen att försvinna fr o m 2017.
Om det finns pengar kan det komma ett beslut om investering i vildsvinsstängsel. Annars får vi förlita
oss på Stefans radioapparater även nästa höst.

Marknad
Marknadsgruppen har inlett årets arbete med avtalen kring hålsponsorer och utöver uppgiften att
skaffa sponsorer har gruppen också ansvar för vår marknadsplan och all exponeringsyta kring
klubbhus och parkering.
Ett önskemål som funnits är att anskaffa en trevlig välkomstskylt vid infarten till parkeringen samt att
exponera sponsorerna mer för gästerna till hotellet.

Banan
Banpersonalen är tillsatt och greenkeeper Stefan Törnberg är förhoppningsfull över att höstens
arbete med de skadade greenerna har gett det resultat vi hoppas på. Antal mantimmar motsvarar i
princip förra året men styrelsen är beredd på att direkt skapa de resurser som krävs för att undvika
ett liknande problem som uppstod 2015.
Tyvärr har vi, när detta skrivs, ännu inte fått klart med någon ansvarig för att sköta rangen med
bollplockning och renhållning. Arbetet fortgår.
Mycket talar för att vi under april kommer att få ett positivt besked om bidrag till det stora
vattenprojektet, där det bl a kommer att anläggas en ny damm vid hål 11. VI är mycket
förväntansfulla inför vad som väntar.

Byggnader
Vi är trångbodda och på önskelistan finns allt från mötesrum, baghotell och förråd till nya större
lokaler för banarbetarna.
En stor utmaning för framtiden är att bygga en ny anläggning för vatten och avlopp då den
tvåkammarbrunn som finns idag inte längre är godkänd. På ”att-göra-listan” finns också renovering
av delar av fasaden på klubbhuset samt installation av ny större varmvattenberedare för
omklädningsrummen. Vi har under vintern gjort några mindre investeringar för köket.
I ansvaret ligger även att arrangera och projektera kring parkeringarna och elplatser för husvagnar bilar. Det händer att det är fullt på våra parkeringar och i linje med våra mål att bli fler, måste vi hitta
mer yta för parkering.

Tävlingsverksamhet
Tävlingsprogrammet är klart och ligger på hemsidan. Efter viss kritik förra året kring
tävlingsarrangemangen, har kommittén arbetat fram en manual för dem som står för värdskapet vid
våra tävlingar.
Supersexan har arbetats om och kommer att bestå av scramble-tävlingar. Kommittén har också
beslutat om att återinföra särskild tävlingsgreenfee för gästande deltagare.

Utbildning
En mycket orolig Tommy Jensen kunde pusta ut i januari när det äntligen blev klart att tidigare
medlemmen och Nordea-Tour-spelaren Fredrik Jacobsson tackat ja till att bli tränare för klubbens
juniorer denna säsong. Till sin hjälp kommer han att ha Viktor Jensen, som även han är PGA och
spelare på Nordea Tour.
Eftersom vi redan förra året insåg problemen med att få en huvudPro till Friibergh letade vi redan
från början efter en etablerad PRO för att skriva ett avtal om fasta tider för träning av grupper och
enskilda. Calle Järrel är en mycket ambitiös och framgångsrik PRO och är idag anställd som
assisterande PRO på Arninge GK med ansvar för träningen av barn 8-11 år. Förra året deltog 150 barn!
Utöver utbildning i golf finns förhoppningar om medlemskvällar där vi bl a kan komma att erbjuda
utbildning i regler, taktik och kanske även strategi.

Avslutning
Personal, funktionärer och styrelsen hälsar alla medlemmar till en säsong som vi hoppas och tror
kommer att innebära ett trendbrott – mot nya framgångar.

Verksamhetsplanen beslutad av Styrelsen för Friiberghs GK den 21 mars 2016.
gm Anders Jarl, ordförande

DAMKOMMITTÉN 2016
Vår verksamhet riktar sig till alla golfande damer i klubben, oavsett spelhandikapp och ålder.
Damkommittén erbjuder olika aktiviteter där våra damer ges möjlighet att spela golf, umgås och ha
trevligt tillsammans. Vi hälsar alla damer välkomna till vår verksamhet!

Damkvällar, torsdagar
Vi fortsätter även denna säsong att träffas på torsdagskvällar. Vårt mål är att skapa en god
gemenskap och sammanhållning för klubbens damer oavsett om man är ny medlem eller ”gammal i
gården”. Aktiviteterna på torsdagskvällarna presenteras i vårt säsongsschema som skickas ut till
klubbens alla damer. Schema finns även uppsatt i klubbhuset och på klubbens hemsida. Vid ett par
tillfällen under säsongen har vi event där vi äter lunch eller middag gemensamt i klubbhuset.
Närvaron på torsdagskvällarna premieras i en ny avslutningsgolftävling.

Golfresa
Varje år anordnar Damkommittén en golfresa. Årets resa är inte spikat ännu men så fort vi har några
detaljer om den, informerar vi om den genom att sätta upp info på anslagstavlan i klubben samt via
en mailutskick till samtliga damer.
Vi ser fram mot en trevlig helg där vi spelar golftävlingar, umgås och har riktigt kul.

Utbyte andra klubbar
Damkommittéer i Uppland brukar varje år utbyta greenfeecheckar med varandra och det vill vi vara
med om även i år. Checkarna kommer bl.a. att användas till priser i tävlingar som anordnas av oss i
Damkommittén.

FriEndly
2013 startades en ny lagtävling mellan oss damer i Friibergh och damerna i Enköpings GK. Det är en
breddtävling som ska kunna engagera alla damer oavsett handikapp i klubben. Vartannat år är
tävlingen hos oss på Friibergh och vartannat år hos Enköping GK. I år 2016 spelas tävlingen den 21/8
på Enköpings GK.

Tävlingar
Varje år arrangerar damkommittén en golftävling öppen för alla klubbar. I år kommer det bli en
tvåmannascrambe som vi döpt till Lady Scramble. Tävlingen kommer att spelas söndagen, den 22 maj
med första start kl 12.00
Förutom våra tävlingar på torsdagarna så har vi två övriga tävlingar. En tävling är Skottegolfen då vi
äter en gemensam middag innan vi går ut och spelar 9 hål med tre klubbor och en putter. Alla som
vill får sätta på sig något med anknytning till Skottland och bästa utklädnad vinner ett pris. Den andra
tävlingen är en kvalificeringstävling, Torsdagsfinalen, som avslutar säsongen. Till den tävlingen gäller
det att vara flitig och delta i våra torsdagsträffar. Flitigheten premieras med extra slag på tävlingen.
Vi spelar 18 hål och avslutar dagen och säsongen med en gemensam middag. För datum till de båda
tävlingarna se vårt säsongsschema.

Upplandsmatchen
Friiberghs GK kommer även i år att delta i damseriespelet Upplandsmatchen. Det är ett
tävlingsutbyte mellan klubbar i Uppland för de personer som tycker att det är kul att tävla och få
komma och spela på andra banor under trevliga former.

Damkommittén 2016
Under kommande säsong kommer vi att ha ca ett damkommittémöte per månad då vi förbereder,
planerar och administrerar våra aktiviteter.
Damkommittén består 2016 av följande personer:
Ewa Engström, ordförande
Kirsti Lilleberg, sekreterare
Birgitta Magnusson
Monika Söderstedt
Lisbeth Karlsson

076-555 51 41
070-355 78 26
070-587 97 25
070-730 46 12
070-397 62 38

Ta gärna kontakt med någon av oss om du har några frågor eller funderingar
För damkommittén
Ewa Engström

JUNIORVERKSAMHETEN
Värderingar, målsättning, träningsupplägg och Verksamhetsplan 2016

Verksamhetens grundläggande värden
Ta fasta på värderingar inom golfen och utveckla barn och ungdomar till ett bra aktivt idrottsliv
genom glädje, gemenskap och uppmuntran.
Ett tema i klubbens målsättning är ”eget ansvar” tillsammans med ’’ha kul’’. Dessa är viktiga för att
behålla golfens och klubbens popularitet bland barn och ungdomar för att på så sätt behålla
befintliga medlemmar och för att nyrekryteringen skall kunna skötas på ett positivt sätt.
I verksamheten på FGK jobbas internt enligt denna målsättning och externt genom att påvisa de
fördelar golfen har i dessa uppfostrande och socialt och personligt utvecklande avseenden.
En målsättning för klubbens ungdomsutbildning är att de som medverkat i FGK:s verksamhet skall
fungera på golfbanan både sportsligt och socialt. På så vis kommer individerna även att växa som
människor vilket även kan föras över till andra miljöer och verksamheter, t.ex. skolan.
Gruppindelningarna för ungdomarna gör också att de lär sig umgås över åldersgränser vilket i sin tur
innebär att man uppfostrar varandra inom gruppen i det sociala samspel som där existerar.
JK’s Målsättning
Friiberghs Golfklubb skall i första hand verka för att ha så stor bredd som möjligt på sin verksamhet,
dvs. erbjuda så många som möjligt att ha möjlighet att spela golf och att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar.
Även om det därmed inte finns någon uttalad elitsatsning skall klubben göra sitt bästa för att ge de
spelare som genomför en elitsatsning bästa möjliga förutsättningar för att bli elitspelare i golf.
En långsiktig satsning på juniorer leder till att juniorerna utgör såväl stommen i framtida
representationslag som de som på sikt skall ”ta över” verksamheten på klubben, sitta i styrelsen och
kommittéer eller hjälpa till som ledare eller funktionär.
Klubben vill därför ha en så bred rekryteringsbas som möjligt. 2015 hade klubben 21 barn och
juniorer i organiserad träning. Under 2016 är främsta målsättningen att behålla samtliga dessa
utövare.
Fördelar med Friiberghs Golfklubb
Allt är samlat på en plats. Det är lätt att boka tid och ta sig ut på golfbanan.
Tillgängligheten är mycket god. Även juniorer som inte är medlemmar i FGK får testa spel
på banan. Vi anser att det är viktigt att juniorerna så snart som möjligt kommer ut på banan.
Träningsutrymmen finns i direkt anslutning till klubbhuset. Träningsbollar finns alltid att låna.
FGK erbjuder medlemmarna organiserad träning med Fgk:S juniortränare/pro. Vid i princip varje
träning medverkar klubbens juniortränare/pro.

Gruppträning
Klubbens utbildning av ungdomar sker i huvudsak genom träning i grupp. I klubbens
gruppträningsverksamhet delas barn och ungdomar upp i olika grupper vilka beskrivs närmare
nedan. Inom grupperna kan ytterligare lämpliga uppdelningar ske utifrån exempelvis ålder och
mognad.
Organiserad träning
FGK:s tränare ansvarar för instruktion, träning, vägledning och utbildning av juniorernas tekniska och
mentala utveckling inom samtliga nivåer. Tränaren hjälper till med tävlingsplanering och att varje
spelare har tydliga målsättningar anpassade efter sin nivå och ambition. Under träningar utnyttjas
även tränarassistenter och elitspelare.
Tävlingar
Det finns möjligheter att tävla för alla juniorer oavsett om man är nybörjare eller elitspelare. Interna
klubbtävlingar i olika former arrangeras av FGK. Dessutom finns under året en speciell tävling för
vuxna som arrangeras av Juniorkommittén. I övrigt finns Skandia Cup vilken är en klubbtävling med
möjligheter för de yngre juniorerna att gå vidare och spela på andra banor. Skandia Tour är en serie
tävlingar för de lite bättre juniorerna som spelas på många olika banor. Nytt sedan 2013 är även
Skandia Rookie Tour för pojkar och som spelas samtidigt som Skandia Tour Distrikt. Övriga nivåer är
Skandia Tour Regional, Riks och Elit. JMI (Junior Masters Invitational) finns också för de lite bättre
juniorerna.
Läger
FGK försöker varje år att arrangera ett flertal läger, tvådagars- och endagarsläger. Avser att inspirera
till vidare utveckling inom golf, göra sporten populär bland ungdomarna samt stimulera personlig
utveckling.
Utbildning
Genom SGF/UGF och SISU kan FGK erbjuda ungdomsledarutbildning för intresserade.
Kontaktpersoner och resurser
Utöver styrelsen i klubben finns en juniorkommitté (JK) vilken ansvarar för juniorverksamheten. Vilka
som varje år är medlemmar i kommittén framgår på klubbens hemsida, www.friiberghsgk.se. Om
man vill hjälpa till i klubbens juniorverksamhet med exempelvis tävlingar är det lämpligt att kontakta
kommittén. Vad gäller mer praktiska frågor om träningar m.m. finns klubbens pro tillgänglig. Det
finns även en kalender/aktivitetsplan innehållande aktuella tävlingar och andra viktiga händelser för
ungdomsverksamheten. Kalendern finns tillgänglig på juniortavlan vid klubbhuset samt på hemsidan.
Information ges även via e-post.
Gruppindelning
Indelningen av barn och ungdomar sker inledningsvis i få större grupper. Inom grupperna kan
uppdelning också ske utifrån om det är killar eller tjejer eller annan för tillfället lämplig uppdelning.
Varje grupp har en aktivitetsplan vilken anger tillgängliga tävlingar och schemalagda träningstillfällen.

1. Introduktionsgrupp ’GOLFKUL’ (avser nybörjare och ’prova på’-ungdomar/barn)
Mål
 Målsättning för denna grupp är att så många som möjligt skall fortsätta att spela golf.

Detta från man av Friiberghs Golfklubb
 Veckovis schemalagd golfträning med klubbens pro och ev. assistenter
 Medlemskap i Friiberghs Golfklubb till en reducerad kostnad det första året
 Lån av utrustning
 Tillgång till bana och träningsanläggningar utanför schemalagd tid
Detta förväntar sig Friiberghs Golfklubb:
 Att deltagarna medverkar regelbundet på träningarna

2. Utvecklingsgrupper - ’ FLICKJUNIORER och POJKJUNIORER ’
Mål
 Målen utgör till största delen ”mjuka värden”.
 Deltagarna i gruppen skall lära sig fungera som golfare. Det innebär bl.a. att ta eget ansvar och

veta vad som krävs för att träna och uppföra sig på banan. Det omfattar även praktiska detaljer
såsom att lära sig boka tid på egen hand och att kunna föra ett scorekort på korrekt sätt.
 Golfmässigt skall gruppen erhålla kunskaper om golfens grunder.
Förutsättningar för att delta:
 Medlemskap i Friiberghs Golfklubb
Detta får man av FGK
 Schemalagd golfträning under ledning av klubbens Pro + ev. assistenter
 Tillgång till golfanläggning
Detta förväntar sig FGK:
 Kontinuerligt deltagande
 Deltagande i Skandia Cup + Rajder Kopp
 Deltagande i klubbtävlingar
3. ”Elitgruppen- Junior A Elit” (gruppen bildas om deltagarunderlag finns)
Mål
 Vidareutveckling av målen inom grupp 2
 Målen blir mer golfmässigt resultatinriktade.
 Personerna skall lära sig att på såväl teoretisk som praktisk nivå lära sig hur man blir bättre på
att spela golf.
 Det ställs krav på personerna i gruppen att de har lärt sig vad som beskrivs under punkten 2 för
att kunna vara förebilder på golfbanan för såväl yngre som äldre golfspelare på olika nivåer.
 Erhållande av ytterligare praktisk utbildning i exempelvis att administrera en golftävling,
exempelvis interna tävlingar, för att lära sig golfklubbens verksamhet.
 Bli tillräckligt duktiga för att ta plats i klubben representationslag
Förutsättningar för att delta:
 Medlemskap i Friiberghs golfklubb
 Stort intresse att utveckla sin golf.

Detta får man av FGK
 Lektioner och gruppträning
 Ersättning vid tävlingar enligt FGK:s bestämmelser

Detta förväntar sig FGK:
 Hjälpa till på träningar och andra aktiviteter
 Mycket stort deltagande i träningarna
 Agera enl. gällande spelarkontrakt.

VERKSAMHETSPLAN 2016
Tränings- och tävlingsplanering 2016
Träningsstart för samtliga grupper under april månad. Träning pågår sedan fram till mitten av
september.
Sommarläger på hemmaplan:
Skandia Cup-Dagen med klubbkval
Skandia Cup gruppkval
FRAMTIDSSLAGET
Avslutning

Troligen i juni el. juli
juni
9 juli
6 augusti ( Den årliga tävlingen där JK är arrangör )
september

Skandia Tour 2016 och tävlingsdatum:
Omgång
1
2
3
4
5
6

Datum
14 - 15
11 - 12
1-3
28 - 29
20 - 21
10 11

Månad
maj
juni
juli
juli
augusti
september

Övrigt som vi önskar genomföra under 2016:











Ställa upp med minst 1 lag i Rajder Kopp.
Under 2016 är avsikten att även genomföra endagarsläger på andra banor.
Ev. påbörja utbyte med andra klubbar.
Uppmana och stimulera juniorerna till spel på andra banor.
Se till att golfkul-gänget kommer ut och får prova på spel på banan.
Arrangera interna tävlingar på breddnivå.
Fortsätta med att förbättra information ut till medlemmarna och föräldrar.
Vi skall verka för att engagera fler vuxna i juniorverksamheten.
Sträva efter att få fler juniorer att delta i klubbtävlingarna.
Stimulera och stötta juniorer till att tävla + Fortsätta ha kul!

JK-medlemmar 2016:
Tommy Jensen, Caroline Ekman, Marcus Litz, Hildegunn Asphamn, Ingemar Asphamn!

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR SENIORGOLFEN
Under 2016 fortsätter vi med måndagsgolfen varje måndag med kanonstart 09.00. Se gärna till att
vara där i god tid, det tar en stund att skriva in sig och att sedan fördela spelare i de olika bollarna.
Vissa tar en fika innan, vi värmer upp, många äter lunch efter rundan där vi avslutar med den roliga
prisutdelningen. Vi försöker skapa en skön gemenskap!
Tävlingar anordnas av UGF, såsom Old Members-tävlingar runt om i Uppland. I seriespelet har SGF
bestämt nya åldersklasser så 2016 ställer vi upp med två damlag i D60 och för herrarna ställer vi upp
med två lag i H60, två i H70 och ett i H75.
I och med att SGF bestämt nya åldersklasser, hälsar vi även herrar som fyllt 50 år välkomna till oss
seniorer med GGG spel varje måndag.
2-dagars resa blir det även i år, det är tradition nu! Vi har redan preliminärbokat Omberg. En
högklassig bana med bra mat och boende.
Resultat och anmälningsinformation till årets tävlingar återfinns naturligtvis på klubbens anslagstavla
samt via golf.se.
Via e-post samt på hemsidan kommer klubbens seniorer att informeras löpande om vad som är på
gång.
Vi ser fram emot att träffa nya och gamla ”gum-och gubbgolfare” på Friibergh och på andra banor
även detta år.
Varmt välkomna allihop, trots att vi är många får vi plats för många fler
Seniorkommittén
Ronny Svensson, ordförande

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén har som uppgift att ansvara, planera och genomföra de tävlingar som arrangeras
för klubbens medlemmar samt de tävlingar vi får och accepterar från Upplands Golfförbund.
Tävlingskommittén tar inte ansvar för de tävlingar som arrangeras av utomstående arrangörer eller
specialtävlingar som sponsorgolfen, UGF seriespel mm.
TÄVLINGSPLANERING 2016.
TK planerar att genomföra 17 klubbtävlingar, och delta i Seriespel H50, samt GK+ tour
I år är det andra året med Supersexan, som i år innehåller enbart scrambletävlingar. Vi kommer även
i år att ha olika mat-teman för varje deltävling. Denna tävling kommer vi lägga ner mer annonsering
på i bl.a. Ena Håbo tidningen och Bålsta Upplands Bro bladet.
Vi kommer företrädesvis att ha starttid på tävlingar kl 10:00 med kanonstart.
Utbyte med Upplandsklubbar är vi med på och samma tävling Friiberghs Open som förra året, som
drog många gäster och anmälningar.
KM planeras som förra året med KM och KM Ålder på samma helg.
Vi har haft planeringsmöte och kommer ha flera möten under året där vi gör allt för att få ett trevligt
tävlingsår.
Vi deltog inte på UGF:s Golfting för första gången av olika orsaker.
Vi fortsätter att utse Årets Golfare/Friiberghare; den som har spelat bäst på klubbtävlingarna. Den
som blir årets golfare får spela gratis under golfsäsongen 2017.
EKONOMI OCH AVGIFTER.
TK:s inkomstkällor består av tävlingsavgifter och en del sponsring.
I år har vi höjt tävlingsavgiften till 180 :-

Tävlingskommittén

