
 
 

 

Verksamhetsplan 2019 

 
Verksamhetsidé 
Styrelsen fastställde i august en uppdaterad verksamhetsidé som speglar vårt läge på 
marknaden ihop med våra ambitioner: 
 
             ”Vi är en trivsam och välkomnande klubb där alla känner sig inkluderade i vår  
               gemenskap. Vi erbjuder natursköna och omväxlande upplevelser till dig som söker 
               golflyckan.” 
  
Mål 
- Golfbanan skall kvalitetsmässigt hålla den höga nivå som vi levererade under säsongen 
2017. (78/100 i Players 1st) 
- Klubben ska uppnå totalt 1.670 medlemmar varav 710 st innehar ett ”fullt medlemskap”. 
(Aktimedlem, Årsmedlem, 22-29 Årsmedlem) 
- Åkersberga GK ska leverera en hög servicenivå (minst 87/100 i Players 1st) 
- Verksamheten ska generera ett överskott på 500.000 kr. 
 
Mål Vision 50/50 
- Nå en könsfördelning om 40% kvinnor i klubben. 
- Höja ambassadörspoängen bland kvinnor från 70 till 75. 
- Fler kvinnor fortsätter som medlemmar efter nybörjarkurs. 
 
Aktiviteter / åtgärder 
Stort fokus skall läggas på skötsel och finish av våra grönytor. Ruffytor skall klippas så att det 
i huvudsak är lätt att hitta bollen. Målsättningen är att få tillbaka de flesta av våra 
säsongsanställda för att få en snabb och smidig säsongsstart under våren. Nyckelfunktionen 
mekaniker ska återigen säkras upp med en fast anställd. 
 
Golfbanan ska upplevas som välskött och inbjudande, med medelgolfaren som vår primära 
målgrupp. ÅBGK ska upplevas som en trevlig klubb med vänlig atmosfär och ett aktivt 
klubbliv. 
 
Status på vår maskinpark är i dagsläget något bättre än tidigare, då vi gjort en del 
investeringar de senaste åren. Den maskin som är mest akut att byta ut under 2019 är en 
teeklippare som inte fungerat tillfredsställande i år.  
 
Vi behöver också uppgradera våra automatiska rangesystem som haft alldeles för mycket 
driftsstörningar under 2018. Tömningsfickan är uppgraderad, men troligtvis behöver vi nu 



byta ut bollplockaren. 
 
Korthålsbanan ska lyftas med nya utslagsplatser och marknadsföras mer än tidigare. Vi 
kommer också påbörja ett projekt med att anlägga stenbroar på golfbanan. 
 
Mycket stort fokus kommer under vintern och våren att läggas på medlemsrekrytering. I 
huvudsak via sociala medier, lokaltidningen Kanalen samt direktreklam. 
 
Klubben ska fortsätta sitt arbete med jämställdhetsprojektet Vision 50/50 som skall hjälpa 
oss att rekrytera och behålla fler kvinnor i vår golfklubb. 
 
Vi kommer att utveckla vår digitala miljö så att vi underlättar köpprocessen ännu mer när 
man vill bli medlem. Detta gäller framförallt swishbetalningar samt en förenklad 
autogiroansökan. Vi kommer fullt ut implementera dynamisk prissättning för att optimera 
intäkter och beläggning. 
 
Målet är att förlänga våra spelutbytesavtal med Husby GC Österhaninge samt Sigtuna GK, 
och få till ytterligare ett spelutbytesavtal med en norrortsklubb. 
 
Vi kommer under 2019 införa veckogolfen ”Sällskapsronden” som ska uppmana till 
sällskapsspel med fokus på socialt umgänge och inte tävling. Klubbens tävlingskommité 
arrangerar klubbtävlingar varannan eller var tredje vecka som vi anser att det finns vettig 
ekonomi i. 
 
Under 2019 ska nya bagvagnar inköpas för uthyrning samt ytterligare några golfbilar hyras 
för att möta den stora efterfrågan. 
 
Stort fokus kommer att läggas för att få en bra restaurangverksamhet till våren 2019. 
 
Klubben kommer även 2019 genomföra välgörenhetseventet Matchen mot Cancer, som är 
en väldigt fin pr-aktivitet för klubben. 
 
Verksamhetsplanen kommer under hösten att kompletteras med kommitéernas planer för 
att slutligen fastställas av styrelsen i december. 
   


