
 
 
Verksamhetsplan Visingsö Golfklubb för år 2017. 
 
Golfklubbens målsättning 
 
Mål:        
Visingsö Golfklubb ska erbjuda ett utmanande spel i en vacker miljö på en välskött bana. 
 
Delmål: 
Klubben ska värna om social gemenskap och gällande miljövärden. 
Klubben ska erbjuda ett varierat tävlingsutbud under året. 
Klubben skall vidareutveckla samarbetet med andra klubbar i närområdet. 
Klubben är öppen för och tar hand om green-fee gäster. 
Klubbens ambition är att understryka och utveckla banans linkskaraktär. 
 
Golfklubbens ambitioner för år 2017 
 

 Aktivt försöka öka antalet medlemmar och green-fee gäster. 
 Ta fram förslag på olika alternativa former för både medlemskap och green-fees. 
 Rekrytera fler ungdomar och kvinnor till klubben.   
 Stärka klubbandan och utveckla golfen på Visingsö genom ett väl genomtänkt program. Öka antalet 

medlemmar som spelar på banan och deltar i aktiviteter. 
 

 Fortsätta arbetet med en plan för hur banan långsiktigt kan förändras. 
 Göra successiva förbättringar på bana och maskiner  i takt med att ekonomin tillåter.  
 Effektivare utnyttja de resurser vi lägger på banans vård och skötsel.  
 Påbörja ett treårigt prov med ”Husqvarna Auto-movers” för klippning av några hål.  
 Genomföra 18 utslagsplatser för att ge banan 18 hål. 
 Genomföra en invändig uppfräschning av klubbstugan.  
 Genomföra två arbetsdagar där fler medlemmar måste fås att känna ansvar att delta. 

 
 Fortsätta förnya formerna för sponsoravtal i avsikt att attrahera och vårda sponsorer. 
 Genomföra en sponsordag under sommaren. 

 
 Erbjuda ett brett och spännande tävlingsutbud och med riktade insatser locka nya deltagare till varje 

tävling. Fler tävlingar än idag skall kombineras med kringprogram som t ex gemensam frukost, 
sidotävlingar, kändisboll eller grillkväll. 

 Erbjuda gröntkortutbildning till enskilda men även i grupp, t ex som familjekurser.  
 Fortsätta utveckla klubbens hemsida och Facebook-sida samt utveckla användningen av digitala 

marknadsföringskanaler.  
 
 Locka besökare som vill kombinera ett Visingsöbesök med golfspel. Att utveckla former och nya 

partners för lämpliga samarbeten, t ex för övernattning, är av stor vikt. 
 Söka samverka med VAIS och Gränna GK kring t e x ungdomsaktiviteter. 
 Prova att erbjuda ”fotbollsgolf” för t ex besökande ungdomslag. 
 Genomföra ”Golfens Dag” gemensamt med övriga golfsverige. 

 
 Verka för en god kontakt med grannar, Visingsörådet, kommunen, JFK och övriga intressenter. 

 
 Stimulera fler medlemmar att i ökad utsträckning engagera sig i sysslor kring klubbens drift så som t ex 

golfvärdar, banskötsel och ungdomsledare. 
 

 Om vädret tillåter hålla greener och banan öppen för spel året runt. 


