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Verksamhetsplan 2015
Golfbanan
Viksbergs golfbana blev spelklar 1991 och är belägen i ett vackert och kulturhistoriskt mälarlandskap i
Södertälje kommun. På banan finns såväl vikingagravar som en Linnékälla.
Viksbergs Mark AB äger golfbanan, marken och fyra byggnader; klubbhuset, maskinhallen, kiosken
och rangehuset.
Viksbergs golfbana arrenderas sedan 2009 av Unipeg AB, tidigare Capital Golf AB, som sköter drift
och personal.

Golfklubben
Viksbergs golfklubb bildades 1990. Till de förändringar som skett i golfsverige den senaste 10-årsperioden har golfklubben lyckats anpassa sig väl bland annat genom flexibla medlemskategorier.
Detta har ökat det totala antalet medlemmar avsevärt och glädjande nog har det visat sig att
merparten av de nya medlemmarna finns i vårt upptagningsområde. Ökningen av medlemmar har
kunnat ske utan att tillgängligheten märkbart förändrats eftersom att allt fler spelar färre golfrundor.
Antalet fullbetalande medlemmar har en fortsatt nedåtgående trend.
Vi vill fortsätta med flera, attraktiva medlemskategorier. En av våra medlemskategorier har rätt till
spel alla dagar, utan kapitalinsats, för 4 100 kr och för dem som bara vill spela enbart på vardagar
finns motsvarande medlemskategori för 2 950 kr. Vill man ha tillgång till, för närvarande, ytterligare
10 golfbanor är avgiften 5 990 kr respektive 3 990 kr. Vår kategori greenfeemedlem för 495 kr har
varit mycket populärt men kommer fortsättningsvis inte nytecknas. Våra nuvarande greenfeemedlemmar kan dock fortsatt tillhöra denna förmånliga medlemskategori.
Vi fortsätter att satsa på juniorverksamhet, bland annat genom introduktion av golf i
Brunnsängsskolan. För att lyckas i denna satsning behöver vi fler engagerade ledare. Vi vill också
driva medlems- och tävlingsverksamhet för alla medlemmar men för att detta skall kunna ske behövs
fler engagerade ideella krafter och intresserade medlemmar.
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Målsättning 2015
Styrelsen har en ambition att öka trivseln bland medlemmarna, utveckla medlemmarnas golfspel och
idrottsverksamheten och därigenom bli ett attraktivt alternativ för golfspelare.
För att åstadkomma detta finns en;
- Bankommitté som inventerar förbättringsåtgärder och tar emot förslag och synpunkter från
medlemmar och gäster. Styrelsen kan ta upp dessa förbättringsåtgärder till diskussion med
Unipeg.
- Damkommitté som arbetar med damgolfverksamheten och seniorgolf.
- Juniorkommitté som hanterar träning och tävling för knattar och juniorer.
- Medlemskommitté som arbetar med trivselskapande åtgärder, intern information och
utbildning.
- Tävlingskommitté som administrerar tävlingsverksamheten, kategorilagen,
tävlingsbestämmelser, regel- och handicapfrågor.

Kommittéernas planer
Bankommittén
Kommittén kommer att påverka Unipeg så att:
- arbetet med att laga och rensa dräneringsrör på alla greenbunkrar fortskrider,
- bunkrar rensas och vattenspridare byts ut,
- banans utformning avseende fairway och ruff samt banskötselpolicyns efterlevnad ses över,
- säkerheten på banan förbättras och speltempot ökar,
- alla tee blir jämnare.

Damkommittén
Kommittén kommer att verka för:
- att öka damernas intresse för golfspelet och få med dem i den sociala gemenskapen genom olika
aktiviteter:
 upptaktsmöte med gästtalare,
 olika tilltalande tävlingsformer,
 genom enkäter och samtal försöka att utröna vilka aktiviteter damer önskar på klubben,
 föreläsningar, t ex om personlig utveckling, kost- och hälsa etc,
 öka intresse och gemenskap kring damdagar etc,
- att utveckla verksamheten mot roligare golf och roligare samvaro:
 kom-i-gångträning,
 kurser/träning i grupp,
 seniorgolf för alla medlemmar.
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Juniorkommittén
Kommittén kommer att verka för:
- träning med pro i grupper vår och höst,
- spel på banan med vuxna,
- deltagande i Skandia cup, Skandia Tour och distriktets seriespel för juniorer och ungdomar,
- sommarträningsläger,
- knattegolf,
- en resa i höst,
- utbildning av ledare.
Kommittén kommer, genom klubben, att till viss del subventionera tävlingsspel utanför Viksberg på
nationella tourer. Aktuella spelare ska, för att få subvention, ha en av kommittén godkänd
utvecklings- och tävlingsplanering.

Medlemskommitté
Kommittén ska verka för:
- regelträffar och regelvandringar,
- att introducera nya medlemmar i klubbens verksamhet,
- att informera deltagare i nybörjarkurser om klubbens verksamhet,
- fadderrundor,
- gruppträning med pro, två omgångar på våren,
- medlemmarnas medverkan avseende förslag på aktiviteter,
- sociala aktiviteter för medlemmarna, t ex klubbytardag

Tävlingskommitté
Kommittén ska verka för:
- gemensam tävlingsverksamhet i klubben och samarbete med Huvudstadens GK,
- det övergripande tävlingsprogrammet som, förutom våra klubbtävlingar, även omfattar seriespel
- att genomföra träning med pro för våra serielag
- att få fler medlemmar att delta i våra tävlingar och representera klubben i seriespel,
- att få fler medlemmar att engagera sig som tävlingsledare och funktionärer,
- att genomföra erforderlig tävlingsledarutbildning samt utbildning i GIT.

