HANDLINGSPROGRAM 2018
1. Utgångsläge
Ekerums Golfklubb är en fristående ideell organisation vars verksamhet bygger på en särskild
överenskommelse med Ekerum Resort. Överenskommelsen innehåller reglering av de ekonomiska
förutsättningarna mellan parterna, medlemmarnas spelrätt på banorna samt ett gemensamt
handlingsprogram för att skapa en ännu mer attraktiv golfklubb.

2. Handlingsprogram 2018
Handlingsprogrammet består av följande delar:
–
tävlingsverksamhet
–
juniorverksamhet
–
medlemsträning
–
damverksamhet
–
medlemsaktiviteter
–
medlemsrekrytering
–
golfvärdar
–
hålvärdar
–
IT/hemsida/information
–
faddergrupp
–
vision 50/50
–
regel- och handicapkommitté

3. Tävlingsverksamhet
Under året planeras följande tävlingsverksamhet att genomföras:
- Ekerumsmästerskapet för medlemmar den 29 juni.
- 22 öppna tävlingar varav 15 partävlingar och 7 singeltävlingar.
- 18 st singeltävlingar onsdagsgolfen.
- 18 st singeltävlingar seniorgolfen.
- 24 st tävlingar herrgolfen.
- 2 utflykter för medlemmar till andra klubbar.
- D50 seriespel.,2 omgångar.
- D60 seriespel. 2 omgångar.
- D60 seriespel, 4 omgångar
- D70 seriespel, 2 omgångar
- H40 seriespel. 2 omgångar. 1 hemmamatch.
- H50 seriespel, 2 omgångar. 1 hemmamatch.
- H60 seriespel, 2 omgångar.
- H70 seriespel, 4 omgångar. 1 hemmamatch.
- Match mot Saxnäs den 1 maj. Bortamatch.
- Match mot Ölands GK. Hemmamatch 19 augusti
- Match mot Ölands GK. Seniorer. Bortamatch.

- President cup matchspel för medlemmar.
- Särskild medlemstävling i juli
- Golftävling i samband med medlemsdag den 5 augusti.
- Ekerum open
- Riksfinal H60 i september
- Vintergolf oktober till mars
- Nyårsgolf
Tävlingsprogrammet finns på hemsidan under rubriken tävlingar.
Jämfört med föregående år planeras för följande förändringar 2018:
- Senior och onsdagsgolfen gör uppehåll under juli och ersättes med 5 singeltävlingar
med sen start med målet att locka nya deltagare till tävlingar.
- Ekerumsmästerskap kommer att genomföras för medlemmar fredagen den 29 juni
med spel i olika klasser där också en klubbmästare utses.
- Rekordmånga serielag anmälda, 7 stycken
- Seriespelen får 3 hemmamatcher. H40, H50 och H70.
- Nystart av President cup. Matchspel.
- Matchspel mot Öland hemma.
- Riksfinalen för H60 kommer att genomföras i september med 72 deltagare från hela
Sverige.
- Elittävling ”Ekerum Open” i juni.
Mål och ambitioner för tävlingsverksamheten Ekerum GK 2018.
Målsättning för de 22 öppna tävlingarna är:
- Flera deltagare än 2017 då vi hade 64 deltagare i snitt.
- Att tillsammans med Resorten skaffa sponsorer till flera tävlingar jfr med 2017 med ett
prisbord motsvarande 5000 - 7500 kr
Målsättning för onsdagsgolfen, seniorgolfen och herrgolfen
- Öka antalet spelare jfr med föregående år för att nå ett snitt på minst 30 deltagare
per tävling.
- Ny rutin för betalning av startavgifter etableras.
- Startavgifter går tillpriser från Resorten i form av presentkort.
Målsättning för seriespelet är :
- Att medlemmar som är intresserade av att delta i seriespel ska få möjlighet att
kvalificera sig för deltagande i serielagen, D50, D60, D70, H40, H50, H60, H70 samt
matchspel D60.
- Att ansvariga lagledare tydligt tar ut lagen samt gör anmälan efter kallelse och
representerar klubben vid de olika seriesammandragningarna.
Målsättning med Ekerumsmästerskapet:
- Att försöka få minst 100 medlemmar att anmäla sig att delta i det nya koncept som är
under framtagande där också klubbmästare skall utses.

Målsättning för Tävlingskommitté.
Tävlingskommittén kommer att fortsätta arbetet med att utveckla tävlingsverksamheten inom
klubben och verka för att flera medlemmar blir engagerade som funktionärer och ansvariga
för olika verksamheter. Målsättningen är att stärka samarbetet mellan ansvariga för olika
delar av tävlingsverksamheten inom Ekerum GK.
Målsättning med tävlingsledarefunktionen.
Att för varje tävling utse en ansvarig tävlingsledare. Tävlingsledaren ansvarar för att få ihop
ett team inför varje tävling bestående av 4 personer som är behjälpliga i receptionen, som

starter och med resultatredovisningen enligt arbetsbeskrivningen för tävlingsledare.
Målsättning för kompetensutveckling inom tävlingsverksamheten
Utbildningar för tävlingsledare och domare kommer att erbjudas intresserade för att höja
kompetensen för tävlingar inom klubben.
Målsättning för Ekerum Open
Etablera tävlingen till en återkommande elittävling veckan före midsommar.
Målsättning för Riksfinal H60
Oavsett resultat skall alla 72 spelare lämna Ekerum med positiva omdömen om både arrangemanget
och anläggningen.
Ansvariga är Rolf Gustavsson och Leif Mellqvist

4. Juniorverksamhet
Juniorer kommer att erbjudas träning vår och höst. Ideella ledare behöver knytas till verksamheten
Målet är att vi ska upprätthålla verksamheten och den så småningom ska bli mer omfattande när fler
ledare har knutits upp. Vi utökar den populära lägerverksamheten genom att genomföra tre olika
veckor istället för två. Ledare för lägren är Emil Mårtensson och Henrik Mårtensson.
Ansvarig är Karl-Martin Härström

5. Träning
Ett program för träning ligger på www.ekerum.com/golf. Programmet kommer att bygga på de
erfarenheter som gjorts av förra årets träning. Träningen är öppen för både medlemmar och icke
medlemmar. Medlemmar kommer att på lektioner och kurser erbjudas reducerade priser.. Målet är
att öka antalet medlemmar i träning och på så sätt öka golfkvalitén hos våra medlemmar.
Särskilda aktiviteter kommer att anordnas för medlemmar med handicap 30 – 54. Då majoriteten av
de nya medlemmarna är arbetande så kommer särskild hänsyn tas för att dessa ska ha möjlighet att
delta.
I likhet med tidigare år kommer även erbjudande att ges för att ta Gröna kortet.
Serielagen kommer att erbjudas ett särskilt träningspaket.
Olika träningsveckor och träningshelger erbjuds i tre nivåer. Spanien, Polen och Ekerum.
Tematräning i fyra veckor sommarmånaderna för både medlemmar och icke medlemmar.
Till träningsansvarig kommer ett antal intresserade medlemmar att knytas för att på olika sätt bistå
och engagera sig i träningsverksamheten.
Ansvarig är Karl-Martin Härström

6. Damverksamhet
Under 2017 var ambition att starta en grupp med uppgift att hitta former för att stimulera damer att
komma till olika aktiviteter. Tyvärr kom detta inte till stånd men styrelsen kommer under 2018
prioritera att få en sammanhållen organisation för damverksamheten i linje med projektet ”Vision
50/50”. Syftet är att få ett ökat intresse bland damer för klubbens aktiviteter och därmed också
skapa en ökad klubbkänsla samt att på ett bättre sätt bevaka de externa aktiviteter för damer som
erbjuds i olika sammanhang.
Ansvarig är styrelsen.

7. Medlemsaktiviteter
Målsättningen med medlemsaktiviteter är att skapa en ännu bättre klubbkänsla och samtidigt stärka

Ekerums GK:s varumärke.
Följande medlemsaktiviteter är hittills planerade under 2018:
- Medlemsgolf i juli samt medlemsdag 3 augusti (styrelsen)
- Aktiviteter för nya medlemmar (Elna)
- Särskilda aktiviteter för medlemmar ”mitt i livet” (Karl-Martin”
- Polenresa vår och ev. höst (Karl-Martin)
- Golfresa till Spanien vår och höst (Karl-Martin)
- Utflykt till närliggande bana två stycken (Karl-Martin, Göran och Monika)
- Påskmiddag (Karl-Martin)
- Föreläsningar (styrelsen)
- information om hjärt- lungräddning
- information från länsstyrelsen om hur utvecklingen på Långe Jan har blivit vad gäller den
biologiska mångfalden
Ansvarig är styrelsen

8. Medlemsrekrytering
Både från Resorten och klubben finns en tydlig ambition att öka antalet medlemmar. Resorten
kommer att fortsätta med en omfattande reklamkampanj för att locka nya medlemmar till klubben.
Målsättningen är dessutom att genomföra rekryteringsaktiviteter. Detta tillsammans med ett väl
fungerande handlingsprogram är viktiga grundstenar för att uppnå målet.
Ansvariga är styrelsen och Karl-Martin

9. 30 – 54 projektet
Under Karl-Martins ledning så administreras och leds projektet även detta år av Björn Ljunggren.
Medlemmar, vilka ligger i handicapområdet 30 – 54 är varmt välkomna att delta i projektet, som
översiktligt beskrivs nedan.
Vi startar i mitten av maj månad och fortsätter med spel 10 gånger under året på torsdagar med
första start kl 13.00.
Under perioden kommer vi att, förutom spel på Långe Jan och Långe Erik, lägga in ett par
kostnadsfria träningspass på övningsrangen med Karl-Martin.
Rundorna kommer inte att betraktas som någon form av tävling, utan planeras som trivsamt
utvecklande och kontaktskapande golf tillsammans med likasinnade. Rundorna kommer dock att
vara handicapgrundande för de deltagare som så önskar.
Vid minst två tillfällen kommer äkta makar (motsvarande) att inbjudas delta även om dessa har
lägre handicap än 30. Dessa mer erfarna spelare kommer då att få i uppgift att kommentera de
eventuella regelsituationer, vilka kan uppstå i realtid under spelets gång.
Vi inleder säsongen med en ”Scramblerunda” torsdagen den 17 maj. Särskild kallelse kommer att
skickas ut omkring den 1 maj. Dagen inleds med ett träningspass med Karl-Martin.
Härefter kommer genom golfkansliets försorg kallelser till aktiviteterna att skickas ut 2 – 3 veckor i
förväg med detaljer, startordningar och anvisningar för anmälan mm.
Deltagare i projektet kommer att få kontaktuppgifter till varandra för att sedan enkelt kunna planera
in enskilda golfrundor tillsammans.
Programmet kommer att ligga på hemsidan.
Ansvarig är Björn Ljunggren

10. Golfvärdar
Nu utvecklar vi denna verksamhet 2018 med erfarenhet från 2017 års verksamhet. 90 till 100 dagar
ska bemannas. En arbetsbeskrivning med erfarenhet från 2017 arbetas fram tillsammans med
värdarna och frågan om ersättning kommer att diskuteras. Karl-Martin kommer att ha
huvudansvaret. Arbetet med att få ihop en grupp som arbetar med detta börjar i januari och en

handlingsplan arbetas sedan fram i gruppen. Målet är minst 30 stycken värdar.
Ansvarig är Karl-Martin Härström

11. Hålvärdar
Under 2017 tappade vi ett par hålvärdar och behöver därför komplettera, för att täcka samtliga 36
hål på banorna.
Vi genomförde också ett antal gemensamma arbetsdagar för att komplettera hålvärdarnas arbete och
få en jämnare standard på hålen under säsongen.
Under 2018 kommer vi att utöka antalet gemensamma arbetsdagar och mera fokusera på teeområden, avståndsmarkeringar och sprinklerlock (Långe Erik).
Därutöver kan det behövas en allmän städdag under våren.
På Långe Jan finns nu gjutna plattor till de nymålade avståndsmarkeringarna, och till samtliga hål
nymålade ”tee-kulor”.
Ansvarig är Ivar Lång

12. IT/hemsida/information
Hemsidegruppen ska fortsätta att arbeta med att skapa en väl fungerande och informativ hemsida
som är relevant för klubbens medlemmar. Det aktiviteter som speglar klubbens
verksamhetsområden ska kontinuerligt uppdateras av ansvarig projektledare.
Tävlingsansvarig för genomförd tävling ska skicka text och bild till projektgruppen för utlägg på
hemsidan.
Målsättningen är att klubbens hemsida ska vara det första alternativet för klubbens medlemmar att
läsa och söka information om klubbens aktiviteter.
Ansvarig är Leif Mellqvist

13. Faddergrupp
Under 2017 hade vi ett antal Gröna-kort-kurser. En viktig erfarenhet därifrån är att kunna erbjuda
deltagarna faddrar som i första hand kan gå ett antal fadderundor och ett omhändertagande och på
så sätt öka möjligheterna att de stannar i klubben. Styrelsen kommer att söka medlemmar som är
intresserade att ställa upp.
Ansvarig är styrelsen.

14. Vision 50/50
Arbetet med vision 50/50 blev väldigt tidskrävande 2017 och projektgruppen kunde inte leva upp
till vårt uppsatta mål, att genomföra utbildningen. Nu tar vi nya tag och inför 2018 kommer vi att
vara bättre förberedda att genomföra Vision 50/50. Som processledare från Ekerum GK har Staffan
Marmolin utsetts.
Svenska Golfförbundet:
Att göra golfen mer jämställd och inkluderande är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk
golf. Svenska Golfförbundets har startat ett långsiktiga förändringsarbete för fler kvinnor som
spelare och i ledande positioner.
Med 28 procent kvinnor som golfmedlemmar ligger Sverige visserligen långt fram i en global
jämförelse, men det är ändå en snedfördelning som vi inte är nöjda med.
Ett unikt tillfälle som hjälper klubben att påbörja ett utvecklingsarbete som leder till attraktivare
verksamhet, en mer inkluderande miljö och fler medlemmar som stannar länge. Tänk vilken
möjlighet det innebär att öka antalet medlemmar, om vi blir lite bättre på att förstå HUR detta kan
göras.
Vision 50/50 bli starten på den övergripande process som bidrar till utveckling av klubbens olika

verksamheter, fler medlemmar och framförallt fler flickor och kvinnor. Förändringsarbetet ger
klubben både kunskap, insikter och inspiration.
Ansvarig är Staffan Marmolin

15. Regel och handicapkommittén
Regel och handicapkommittén har som målsättningar inför 2018
- att etablera sig som en kompetens att vända sig till i regel och handicapfrågor för klubbens
medlemmar;
- att följa det pågående arbetet med kommande regelförändringar för golfspel och
handicapsystem och vara en kompetens inom klubben och informera och utbilda
medlemmar inom dessa områden;
- att ansvara för uppdateringar av lokala regler för Ekerum vad gäller spel, tävlingar och
ordningsregler;
- att stödja banchef och klubbchef vad gäller markeringar för banorna
- att stödja klubbchefen i den årliga revisionen av medlemmarnas handicap.
Ansvarig är Bo Faxén

-

