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Klubbens verksamhet 2011-2015
Turbulensen inom golfen i Sverige fortsatte med flera konkurser. Samarbetet mellan
klubben, Viksbergs Mark AB och Unipeg Golf AB visade sig vara ett riktigt koncept
som var positivt för alla tre partnerna.
Den nystart av juniorverksamheten som gjordes 2010 fortsatte med god intensitet
2011-2013, bland annat med vinterträning och, under säsong, träning med ca 25
juniorer och knattar under ledning av pro. Juniorerna deltog i både ungdomsserie
och juniorserie i distriktet samt i Skandia Tour, Skandia Cup och Skandia 2G. Lovisa
Ringström deltog under några år i Sörmlands elitlag flickor.
2011 iordningsställdes en juniorstuga för samling och förvaring av utrustning.
2014 genomfördes en introduktion i Brunnsängsskolan och 43 elever deltog. Under
året genomfördes också 14 nybörjarkurser/Grönt kort-utbildningar med sammanlagt
omkring 120 deltagare. Juniorerna tävlade på Skandia tour med bra resultat och ett
juniorlag har deltog i Sörmlandsserien.
Deltagandet i klubbens tävlingar var 2011 fortsatt högt med nästan tusen
tävlingsronder för våra medlemmar. 2012 minskade deltagandet i våra tävlingar
drastiskt och minskningen har fortsatt år för år.
Ett populärt inslag under period har varit gruppträning av olika moment - sving,
chip, bunkerslag, puttning m fl - för pro och där klubben har stått för kostnaden.
2012 genomfördes en enkät där 460 medlemmar förutom svar på frågor lämnade
nästan 1200 synpunkter, bland annat på bana och klubbhuset; ett bra underlag för
styrelsens fortsatta utveckling av klubben och anläggningen. Som ett resultat från
enkäten såg ett individuellt matchseriespel dagens ljus 2013. Deltagarna var indelade
i fem serier från dividion 1 till 4 men antalet deltagare var långt mindre än vad
svaren i enkäten indikerade.
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Den sedan några år avsomnade golfen för äldre medlemmar, Pro Tigers, ersattes
2013 av den nystartade seniorgolfen, som blev en succé.
2014 var det hög tid att genomförda en revidering av banans slope och den medförde
ett marginellt ökat slopevärde.
Klubben har, som övrig verksamhet i samhället, drabbats av minskat intresse för
ideellt arbete. Det har varit svårigheter att få medlemmar att delta i framförallt
kommittéer. Det har inneburit att kommittéer lagts med, varit obemannade eller varit
bemannade med endast en person. I ett försök att råda bot på detta beslutade
styrelsen 2015 att förändra organisationen till verksamhetsområden med en
verksamhetsansvarig, som har stor frihet att organisera sitt verksamhetsområde i
mindre, avgränsade ansvarsområden. Klubben är nu organiserad i fem
verksamhetsområden och en kommitté; verksamhetsområdena bana, dam, junior,
medlem och tävling samt hcpkommittén.

