
 
 

 

Verksamhetsplan 2020 

 
Verksamhetsidé 
 
             ”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 öka sitt nöjdhetsindex från 78/100 till 80/100. 
- Klubben ska uppnå totalt 2.000 medlemmar varav 900 st innehar ett ”fullt medlemskap”. 
(Aktimedlem, Årsmedlem, 22-29 Årsmedlem) 
- Åkersberga GK ska öka sitt nöjdhetsindex för service från 84/100 till 87/100. 
- Verksamheten ska generera ett överskott på minst 500.000 kr som vi kan återinvestera i 
bana och anläggning 
- Höja ambassadörspoängen bland kvinnor från 67 till 70. 
- Fler kvinnor (40%) fortsätter som medlemmar två år efter nybörjarkurs. Idag är det 37%. 
 
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. Fler timmar ska läggas på vår skötsel av greenerna för att 
säkerställa att de inte drabbas av skador, samt ger en jämnare och snabbare rull än vad vi 
haft tidigare. Målet är att leverera en stimp på 9 under perioden maj till september. 
Målsättningen är att få tillbaka de flesta av våra säsongsanställda för att få en snabb och 
smidig säsongsstart under våren. Tjänsterna kanslist och mekaniker utökas från 75% till 90%. 
 
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. 
 
Vi planerar att byta ut vissa maskiner i vår maskinpark, t ex en greenklippare samt en 
dressare. 
 
Ett stort projekt med ombyggnation av samtliga bunkrar planeras till hösten 2020, under 
förutsättning av vi får hjälp med finansiering av banken. 
 
Vi kommer att påbörja ett projekt med att anlägga stenbroar på golfbanan. 
 
 



Klubben ska utöka med ytterligare bagskåp i förrådet under juniorstugan, så att vi får ännu 
fler lojala medlemmar. 
 
Mycket stort fokus kommer under vintern och våren att läggas på medlemsrekrytering. I 
huvudsak via sociala medier, lokaltidningar samt direktreklam. 
 
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 Sigtuna GK och Arninge GK, och kanske lägga 
till ytterligare någon klubb. 
 
Stort fokus kommer att läggas på stöttning av krögare för att få till fler sociala aktiviteter 
kring Golfkrogen och golfklubben. 
 
Klubben kommer även 2020 genomföra välgörenhetseventet Matchen mot Cancer, som är 
en väldigt fin pr-aktivitet för klubben. Denna gång utan Barnens hinderbana. 
 
 
 


