Verksamhetsplan för Skellefteå Golfklubb 2010
Personal
Klubbchef
Stephen Skinner
Banverksamheten
Anders Järnmark – head greenkeeper.
Receptionsansvarig
Carina Wikström
Ekonomiansvarig
Maria Ericsson
Caddiemaster/ Tävling
Roland Öhgren – reklamförsäljning, klubboch företagstävlingar, range och
korthålsbana.
Tävlingsverksamheten 2010
Kommer i antal att vara på ungefär samma
nivå som 2009.
Företagsgolfen förläggs i huvudsak på
vardagar.
Idrottsverksamheten 2010
Ungdomar
Erbjuda ungdomarna en idrottsverksamhet
som uppmuntrar och utvecklar ungdomarna
till goda individer med hög etik och moral.
Trygga återtillväxten i klubben på såväl
elitnivå som allmännivå och framtidens
ledare. Ungdomarna skall ha roligt.
Herrlaget
Skellefteå Golfklubb deltar 2010 med ett lag
i SGFs seriesystem.
Damlaget
Skellefteå Golfklubbs elitlag kommer att
försöka utvecklas till deltagande i div. 1
2011
Damer och Seniors
Verksamheten inom damer och seniors
fortsätter med sitt framgångsrika koncept.
Här ingår veckotävlingar, gökottegolf, touroch matchspel t.ex.
Investeringar under 2010
Investeringar i en ny slipmaskin kommer att
göras. Dessutom kommer husvagnsparkeringen med ”vandrarhem” färdigställas. Om ekonomiskt utrymme finns
kommer en loge färdigställas för elvagnar
och golfbilar. En översyn av befintliga
vagnsplatser i befintliga logar ska ske.

Höstmöte
Summering av den gångna säsongen och
diskussion om den framtida inriktningen
kommer att anordnas. Indikationer på
årsavgifter, budget och medlemsavgifter
kommer att ges.
Receptionen
Receptionen beräknas preliminärt ha öppet
1/5 – 30/9 07.00-17.00
Tidsbokning
Det under 2006 införda tidbokningssystemet kommer att gälla även under 2010
där spelarna via GIT kan boka samtliga tider
via telefon och terminal i klubbhuset eller
dygnet runt via Internet.
Idrottsinstruktör – Pro
Stephen Skinner kommer verka som pro på
deltid. Mikael Berglund har rekryterats som
ny pro-/ungdomstränare.
Shopen
Huvudman för verksamheten blir även i år
Ulf Andersson.
Restaurangen
Huvudman för verksamheten blir Mikael
Lundmark.
Greenfee 2010
Seniorer, vard
Juniorer , vard
320
160
Seniorer, helg
Juniorer , helg
400
200
Klubben kommer att delta i greenfeesamarbete inom distriktet samt med
särskild överenskommelse med Piteå GK
Styrelsen i mars 2010
Owe Lindgren, ordförande

