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Verksamhetsplan för 2015
I styrelsen hittar ni:
Siw Ölmheden, Ordförande
Stefan Arnesson, Vice ordförande
Anders Jarl, Sekreterare
Joacim Björklund, ledamot
Jens Bohm, ledamot
Martin Gode, ledamot
Marcus Litz, ledamot
Peter Sandberg, suppleant
Kristina Thern, suppleant

Ekonomi
Vi har tagit fram ett genomarbetat budgetförslag inför 2015 där alla i styrelsen varit delaktiga och engagerade. Vi besökte banken i januari där vi diskuterade våra gemensamma affärer. Banken är positiv
till vårt arbete och har tilltro till oss. Vi fick även igenom en lägre räntesats på våra lån.
Vi räknar med att greenfee-gästerna skall besöka oss mer frekvent tidigt på säsongen eftersom banan
var i så fint skick förra året. Vi kommer att fortsätta med erbjudandet om greenfee med lunch, som vi
fått mycket fin feedback på.

Banan
Alla tecken tyder på att vi kommer att kunna presentera en bana i bra skick under 2015.
Vi kommer att fortsätta med förbättringsarbeten på banan. Banan är det viktigaste vi har och underhållet kan inte åsidosättas. Stefan har arbetat intensivt under vintern för att förhindra isbränna som vi
hade för ett par år sedan. Vi har haft vår bankonsulent ute på besök och han har gett oss mycket bra
feedback på vad som kan göras på banan. Vi kan meddela att vi kommer få två nya banarbetare till
Friibergh som kommer från Bro Hof . Då våren börjar närma sig ser det ut som vi kan öppna banan
tidigare.

Anläggningen
Vi kommer att bygga ett nytt golfbilsgarage då vi utökar med 2 st bilar. Vi kommer också att bygga en
altan på baksidan av restaurangen så det blir trevligare att fika efter 9:an.
Då vi haft många besök av vildsvin under 2014 kommer vi att investera i ett vildsvinsstängsel som
sätts upp under hösten.

Tävlingar
Vi kommer att ha en ny tävling som heter Supersexan som är en tävling som pågår under sex tillfällen
under säsongen. Den tävlingen blir vårt flaggskepp i år och det blir olika mat-teman inför varje tävling.
Herrgården är en stor sponsor till den tävlingen.

Ny tränare
Vi har ny tränare, Patrick Ödquist, som kommer utbilda sig till PGA Pro under tiden som tränare för
Friibergh. Patrick har redan börjat vinterträningar för medlemmar i Komethallen i Barkarby. Patrick
kommer att erbjuda säsongsträning som vi är vana vid. Även nybörjarkurs och medlemskap för
1995kr.

Miljöplan
Vi fortsätter vårt arbete med miljöplanen som måste revideras. Det är vi snart klara med.
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Sponsorer
Vi har tagit ett krafttag i sponsringen i år. Vi har kontaktat potentiella sponsorer och erbjudit olika sponsorpaket. Bl.a. kommer vi att ha våra reklam på våra golfbilar. Vår förhoppning är att få fler mindre
sponsorer som får en reklamskylt vid övningsgreen. Vi har planer på att bjuda in våra sponsorer till en
samverkanskväll för att utvidga vårt samarbete, där vi även spelar en 9-hålsrunda och äter en bit mat.

Hemsida
Vår nya hemsida är igång. Den är ett viktigt forum för information både för medlemmar och gäster. Det
kvarstår dock en del tekniskt arbete för att den ska vara helt klar.

Till våra medlemmar
Vår vision är att sträva efter att vara en familjevänlig klubb där du som medlem och gäst ska
trivas lite extra. Vi vill utveckla vår klubb där fokus är just trivsel och gemenskap. Självklart är
vår prioritet att se till att vi har en fin bana för våra medlemmar och gäster. Det är viktigt att vi kan
behålla våra medlemmar och även attrahera nya.
För att hålla nere kostnaden för er medlemmar måste vi kunna presentera en attraktiv golfbana så att
vi får många gäster som kommer hit och spelar på greenfee. Vi erbjuder en anläggning som vi kan
vara stolta över. Vi erbjuder bland annat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bana i mycket bra skick med nytt bevattningssystem
Fria rangebollar
Övningsområde
2 st nya golfbilar (totalt 6 st)
Nytt golfbilsgarage med plats för 6 bilar
Fräsch shop
Ny fikaveranda bakom restaurangen
Båthamn
Husbilsparkering
Ny tränare

Bemötandet som en gäst får har oftast en avgörande betydelse för den totala upplevelsen och vi får
många positiva kommentarer om trevligt bemötande från kanslipersonalen. Tänk på att vi alla är ambassadörer för vår golfbana, så se till att våra gäster känner sig välkomna.
Styrelsen
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DAMKOMMITTÉN
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 torsdagkvällar. 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. I år kommer den att vara den 13-14 juni och gå till Huvudstadens golfklubbs Lindö anläggning i Vallentuna. Vi ska bo på Lindö Hotell som ligger direkt i anslutning
till golfbanorna. 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 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 2015 är tävlingen hos oss. För datum
se säsongsschemat.
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 den 31 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 att 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 2015
Under kommande säsong kommer vi att ha ca ett damkommittémöte per månad då vi förbereder,
planerar och administrerar våra aktiviteter.
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Damkommittén består 2015 av följande personer:
Ewa Holm, ordförande
070-343 65 78
Ing-Marie Östh, sekreterare 070-602 78 27
Birgitta Magnusson
070-587 97 25

Kirsti Lilleberg
Monika Söderstedt
Ewa Engström

070-355 78 26
070-730 46 12
076-555 51 41

Ta gärna kontakt med någon av oss om du har några frågor eller funderingar

För damkommittén
Ewa Holm
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JUNIORVERKSAMHETEN
Värderingar, målsättning, träningsupplägg.
och
Verksamhetsplan 2015

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. 2014 hade klubben 22 barn och juniorer i organiserad träning. Under 2015 är främsta målsättningen att behålla samtliga dessa utövare plus att ett försök till
nyrekrytering skall göras i form av att arrangera prova-på-golf i maj.
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 tränare. Vid i princip varje träning medverkar även
klubbens tränare. Möjlighet att delta i läger ges till alla förutom de allra yngsta.
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.
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Organiserad träning
Friiberghs Golfklubbs 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
Friiberghs golfklubb 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 stimulerapersonlig utveckling.
Utbildning
Genom SGF/UGF och SISU kan FGK erbjuda ungdomsledarutbildning för intresserade.
För närvarande har 7 personer genomgått steg 1 i ungdomsledarutbildning.
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 tränare 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
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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 tränare + 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”
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.
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VERKSAMHETSPLAN 2015
Tränings- och tävlingsplanering 2015
Träningsstart för samtliga grupper under vecka 16.
Träning en gång i veckan maj t.o.m. v.37 i september. Uppehåll under 2 veckor i juli (v 29-30)
Golfkul:

Torsdagar 18.00-19.00

Flickjuniorer:

Tisdagar

Pojkjuniorer:
A-juniorer/Elit:

Tisdagar 19.00-20.00
Torsdagar 19.00-20.00

Sommarläger

4-5 juli

Skandia Cup

datum ej fastställt. Måste spelas före 25 juni.

FRAMTIDSSLAGET

1 Augusti

Avslutning

Datum ej fastställt. 12 el.13 sep. alt. 19 el. 20 sep. föreslås.

18.00-19.00

2-manna-scramble (f.d. Resetävlingen)

Övrigt som vi önskar genomföra under 2015:
•

Ställa upp med minst 1 lag i Rajder Kopp.
Under 2015 skall även 2 st endagarsläger på andra banor genomföras för A-juniorer/Elit.

•

Utbyte med andra klubbar i distriktet. Arlandastad är intresserade och skall kontaktas.

•

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 2015:

Tommy Jensen
Caroline Ekman
Marcus Litz
Patrick Ödquist
Hildegunn Asphamn
Ingemar Asphamn
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MARKNADSKOMMITTÉN
Marknadskommittén består av följande personer för verksamhetsåret 2015:
Stefan Arnesson ordförande, Caroline Ekman, Lars Jonsson och Siw Ölmheden
Målsättning :
Marknadskommitténs målsättning är att ge klubben så goda ekonomiska förutsättningar som möjligt.
Genomförande:
Målsättningen uppnår vi genom att skaffa så många sponsorer vi kan, så många företagstävlingar vi
kan få, så många medlemmar som möjligt och så många greenfeegäster som möjligt. För att vi skall
lyckas med det måste vi ägna oss åt uppsökande verksamhet.
Läget på sponsor– och reklammarknaden är även detta år så ansträngt att det kräver insatser utöver
det vanliga telefonsamtalet till potentiella och befintliga sponsorer.
Aktiviteter:
• Vi skall anordna en företagstävling för upptagningsområdets företagare.
• Vi skall rikta våra ansträngningar till sponsorer i närområdet och lite lägre priser med flera
sponsorer
• Vi skall annonsera i lokala media för att väcka uppmärksamheten för vår klubb.
• MK kommer att inbjuda våra sponsorer till en sponsorkväll med ett öppet tema.
• Vi kommer att utöka vårt samarbete med Herrgården.

SENIORKOMMITTÉN
Seniorkommittén 2015 består av: Ronny Svensson, ordförande, Henrik Björkänge, Göran Egerstad,
Ulla-Britt Jarl och Kerstin Karlsson.
Under 2015 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 ställer vi
upp med damlag i D50 och D60 och herrar i H55, H65, H70 och H75.
2-dagars resa blir det även i år, det är tradition nu! Vart det blir och när får du vetskap om via hemsidan/mail när vi kommit i gång med måndagsgolfen.
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
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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. Vi stöttar
och hjälper juniorkommittén och damkommittén vid vissa tävlingar som arrangeras av respektive
kommitté. Tävlingskommittén tar inte ansvar för de tävlingar som arrangeras av utomstående arrangörer eller specialtävlingar som sponsorgolfen, UGF:s seriespel mm.
TÄVLINGSPLANERING 2015.
TK planerar att genomföra 16 klubbtävlingar, Seriespel D35, D70, H45, samt GK+ tour
Årets nyhet är Super6 som är en tävling över säsongen i 5 deltävlingar och en final i september. Det är
blandat singel- och partävlingar med fina priser som sponsrats från Herrgården bl.a. Det kommer vara
olika mat teman för varje deltävling som Viggo tillagar. Denna tävling kommer vi lägga ner mer annonsering på i bl.a. Ena Håbo tidningen och Bålsta Upplands Bro bladet.
Vi kommer inte ha någon tävlingsvecka detta år pga. dåligt deltagande 2014. Super6 är tänkt att vara
vårt flaggskepp i år.
Vi kommer att ha starttid på tävlingar kl 13:00 t o m augusti, för att gynna gäster från herrgården och
andra gäster som vill spela på förmiddagen.
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 Ålders-KM på samma helg.
Vi har haft planeringsmöte och kommer att ha flera möten under året där vi gör allt för att få ett trevligt
tävlingsår
Vi har deltagit i UGF Golfting och kommer att deltaga även i år när säsongen är slut.
Vi fortsätter att utse Årets Golfare/Friiberghare till den som samlat mest poäng vid klubbtävlingar. Den
som blir årets golfare får spela gratis under golfsäsongen 2016.
EKONOMI OCH AVGIFTER.
TK:s inkomstkällor består av tävlingsavgifter och en del sponsring. Del av startavgiften som är 20
kr/person går direkt till juniorverksamheten. Vi har valt att höja avgiften på tävlingarna till 150kr. Vi
kommer att ta bort greenfeeavgiften på tävlingar för att locka spelare utanför Friibergh.

Tävlingskommittén genom

Åke Engström ordförande i TK
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