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SJÖBO GOLFKLUBB
Sjöbo Golfklubb ligger strax väster om Sjöbo tätort. Golfklubben startades 2002, banan togs i bruk 2004.
Sjöbo Golfklubb består av en ideell förening, där medlemmarna är registrerade och
som äger Sjöbo Golfklubb AB.
I Aktiebolaget finns investeringarna i banan, fastigheterna, bevattningsanläggningen
m m. Personalen för såväl banskötsel som administration är anställda i aktiebolaget.
Den ideella föreningen har hand om den idrottsliga verksamheten.
Marken för golfbanan arrenderas av Övedskloster. På golfbanan finns klubbhus med
shop, kansli och restaurang med fullständiga rättigheter, här finns även ett väl tilltaget
träningsområde och golfstudio.

VISION
Sjöbo Golfklubb ska vara en välmående åretruntanläggning i ständig utveckling, med
nöjda och engagerade medarbetare och medlemmar, samt nöjda gäster.

Verksamhetsidé
Sjöbo Golfklubb vänder sig till alla med golfintresse oberoende av ålder och handicap.
Det som gör klubben unik i Skåne är att varje hål är avgränsat av skog på alla sidor,
som skyddar mot den ständigt närvarande vinden. Banan är nästan alltid torr eftersom
den är byggd på ren sandjord. Banan är utmanande, ärlig men ett monster från svart
tee, enligt Svensk Golf eller som Golf Digest skrev ”en av landets mest intressanta
skogsbanor.
Klubben erbjuder fantastiska träningsmöjligheter i direkt anslutning till klubbhus och
första tee. Under den mörka delen av året finns det belysning på övningsområdet och
drivingrangen. Dessutom finns det en golfstudio där man kan träna året om med en av
våra duktiga tränare.
Medlemmar och gäster möts av en familjär klubb med en välkomnande atmosfär av
våra servicemedvetna medarbetare.

Övergripande mål
Medlemmar och gäster






Vi skall vara 800 fullvärdiga vuxna medlemmar, för att skapa god tillgänglighet på banan
Ungdomsverksamheten skall växa till minst 200 deltagare
Klubben ska vara starkt förankrad bland golfare i Sverige och Danmark
Arbeta för att få in fler yngre medlemmar, kvinnor, en ökad jämställdhet och
mångfald.
Samla ihop och reagera på förslag från medlemmarna
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Ta väl hand om nuvarande medlemmar så de blir kvar hos oss
Välkomna alla nya medlemmar så de trivs och utvecklar sin golf
Arbeta för att få fler elitspelare
Gäster ska känna sig välkomna

Banan:





Ständigt arbeta med att utveckla banan
Erbjuda en bana med fortsatt fin layout och jämn fin kvalité
Utveckla orange tee
Byta ut bajamajorna mot riktiga toaletter

Klubbhus:



Ska vara naturlig samlingsplats för medlemmar och gäster
Värna om restaurang och shop så att de kommer att fortsätta drivas till medlemmar och gästers belåtenhet

Övrigt:






Klubben ska ha fortsatt stabil ekonomi
Arbeta för att få mer företagsgolf
Anordna elittävlingar på nivån under Nordea tour
Profilera oss mot elitspelare
Utveckla kringaktiviteter för både golfare och icke golfare

Förändringar i omvärlden
Under flera år har antalet golfare minskat i Sverige vilket ger en ansträngd ekonomi
för många klubbar. Under 2014 steg antalet golfare för första gången på länge. Utvecklingen var positiv även under 2015 och 2016. 2017 har det fram till oktober tillkommit 5 137 golfare, en ökning med 1,1 %, jämfört med en ökning på 1,8 % 2016.
Sjöbo GK ökade sitt medlemsantal med 5,7 % 2016 och med 3,2 % 2017.

Antalet golfspelare med två eller flera medlemskap har på två års tid ökat med drygt
2 000 personer.
Vision 50/50, den svenska golfsporten har påbörjat en målmedveten satsning på att få
fler kvinnor att spela golf. Målet är att antalet aktiva kvinnor ska öka med minst
10 000 fram till 2020. Av de som idag spelar golf är 27,4 % kvinnor.

Verksamhetsförändring på Sjöbo GK
Klubben avser att köpa ca 4 ha mark av Övedskloster. Det handlar om den mark, där
klubbhus, maskinhall, bagförråd, parkeringsplatser och delar av träningsområdet
finns. Avtal med Övedskloster är undertecknat. Avstyckning kan ske, när detaljplan
och godkännande från Lantmäteriet är klart.
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I mars börjar klubbens nya headgreenkeeper, som får ett tydligt uppdrag att fortsätta
att utveckla och förbättra banan.
Prioriterade område under 2018 är:
 färdigställa det gamla klubbhuset till bagförråd o golfbilsgarage
 Bygga nytt regnskydd för bagar och vagnar
 iordningställande av bollautomaten
Detta under förutsättning att ekonomin tillåter det.

Medlemskap
Man kan välja att bli fullvärdig medlem, greenfeemedlem eller provmedlem.
Du spelar hela året utan att betala greenfee.
Fullvärdig medlem Du har rätt att spela på sydpoolengreenfee på andra banor.
med spelrätt
Du betalar en reducerad årsavgift eftersom du äger en spelrätt.
Fullvärdig medlem - Du spelar hela året utan att betala greenfee.
med hyrd spelrätt
Du har rätt att spela på sydpoolengreenfee på andra banor.
Du betalar Sydpoolen-greenfee varje gång du spelar på hemmabanan.
Greenfeemedelm
På andra banor betalar du deras ordinarie greenfee, ej Sydpoolen.
Provmedelem År 1 - Du får medlemskap i 12 månader och Grönt kort-kurs. 2995 kr
Ny i golfen
Provmedlem År 2 1 års medlemskap + träning under hela säsongen, 16 tillfällen. 3995 kr
Ny i golfen
Provmedlem År 3 1 års medlemskap + träning vid 2*5 tillfällen under säsongen. 4995 kr
Tredje-års medlem
Du är erfaren golfare och kan vara provmedlem under ett år. Du betalar
Provmedlem med
4995 kr.
off hcp
Inga andra avgifter under provåret.
Väljer du att betala via autogiro betalar du 429 kr/ månad vid 12 tillfällen.
Passiv medlem
Du är medlem i klubben men har inte rätt att spela.
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Organisation

Styrelse

Klubbchef

Kommittéer

Byggk.

Junior/elitk

Marknadsk

Medlemsk.

Tävlingsk

Banutveckl.

Damkommitté

Head
Greenkeeper

Restaurang*

Banpersonal

Herrgolf

Seniorgolf

Trivselgolf

Lördasgolf

*egna företagare som har avtal med Sjöbo GK

Uppdrag
Samtliga nedan nämnda personer arbetar tillsammans för att målen för klubben ska
nås.

Klubbchefens ansvar:









Personal
Ekonomi med budgetuppföljning
Samordning av klubbens funktioner
Arbetsmiljö
Utveckling utifrån styrelsen direktiv
Kommunikationen gentemot medlemmar, andra klubbar, SkGF mfl
Kontakt och kommunikation med kommunen
Daglig drift – leda och samordna verksamheten

Kanslipersonal ansvar:






Service till gäster och medlemmar
Bokningar
Uppdatera hemsida
Bemanna reception
Klubbens post och mail
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Pro*

Kansli




Stöd till kommittéerna
Ansöka om olika bidrag som t ex LOK-stöd och SISU

Headgreenkeperns ansvar:







Banpersonal
Arbetsmiljö
Leda och samordna drift och skötsel av bana och träningsområde
Drift och löpande underhåll av byggnader
Daglig drift och skötsel av bana och träningsanläggning
Ekonomi med budgetuppföljning, maskiner och bandrift

Banpersonalens ansvar:


Daglig drift och skötsel av bana, fastigheter och maskinpark.

Pro:





Leda, planera och samordna träningsaktiviteter.
Driva range och studio.
Samordna med styrelse/klubbchef/kommittéer
Utbilda ungdomsledare

Styrelse:
Styrelsen leder verksamheten inom klubben och har ansvar inför årsmötet och medlemmarna. Styrelsen ska - inom ramen för överordnade och klubbens stadgar - svara
för klubbens verksamhet enligt fastställd verksamhetsplan samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen är arbetsgivare för samtlig anställd personal.
Det åligger styrelsen särskilt att:
 tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
 verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd
budget
 med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska
kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
 förbereda årsmöte och höstmöte

Ordförande:
Ordföranden är klubbens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall ska vice ordföranden eller annan inom
styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
Ordförande är också personligt ansvarig för att arbetsmiljöarbetet inom klubben
följs enligt samhällets gällande lagar och förordningar. Ordföranden har delegerat
uppgifterna, skriftligt – dock inte ansvaret – till klubbchef och headgreenkeper.
7

Ordföranden har alltid ett ansvar att följa upp att delegeringen fungerar som det
är tänkt och att göra nödvändiga förändringar när det inte fungerar tillfredsställande.
Styrelsens sammansättning och antal ledamöter är bestämda i klubbens stadgar.

Kommittéer:
Kommittéerna arbetar, på styrelsens uppdrag, tillsammans med Wistrand Golf, headgreenkeeper, klubbchef samt övrig anställd personal, med den löpande verksamheten.
Kommittéerna ska driva sin verksamhet så att målen för Sjöbo golfklubb uppnås. De
ska inför varje år upprätta en handlingsplan för sin verksamhet och som skall vara
klar och presenteras på årsmötet.

Uppdrag kommittéer
För mer information om de olika kommittéerna se deras handlingsplaner.

Byggkommitté:
Kontinuerlig besiktning med plan för skötsel och underhåll av våra byggnader och
parkeringsutrymmen.

Junior och elitkommitté:
Rekrytera nya medlemmar, med fokus på att få in fler tjejer.
Rekrytera nya ledare, som ska få erforderlig utbildning.
Skapa en gemenskap och planera olika typer aktiviteter som gör det kul att komma
till klubben.
Ansvara för att genomföra tävlingar på olika nivåer.
Ansvara för elitsatsningen.
Genom vinteraktiviteter skapa en gemenskap bland ungdomarna hela året.

Marknadskommitté:
Kommitténs uppgift är att bearbeta lokala och regionala företag och erbjuda olika
sponsorpaket för att attrahera alla typer av företag, allt i syfte att öka klubbens intäkter.
Kommittén skall upprätthålla en hög standard på skyltar och reklam.
Genomföra en riktad dag med spel och andra aktiviteter för våra sponsorer.
Kommittén har också ett marknadsföringsuppdrag att attrahera betalande gästspelare
till klubben.
Hantera klubbens externa reklam och PR-verksamhet utifrån de medel som står till
buds (budgeterat och sponsrat).

Medlemskommittén
Ska arbeta för att skapa en gemenskap och trivsel i klubben.
Rekrytera nya medlemmar till klubben i samarbete med övriga kommittéer.
I medlemskommittén ingår damkommitté, herr-, senior- och trivselgolf.
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Damkommitté:
Damkommittén arbetar med att få in fler damer i klubben och känna gemenskap
Få fler damer att vara med i våra olika aktiviteter.
Få fler damer att vara med i våra tävlingar och vara med på våra utbytesdagar med de
klubbarna vi har utbyte med.
Herrkommitté:
Herrkommittén arbetar för att:
- få in fler herrar som medlemmar i klubben
- rekrytera nya ledare/funktionärer, som ska få erforderlig utbildning.
- genomföra tävlingar enl. tävlingsprogrammet
- få fler herrar att vara med i seriespel.
- få fler herrar att vara med i våra tävlingar och vara med på våra utbytesdagar med de
klubbarna vi har utbyte med.
Seniorkommitté:
Seniorkommittén arbetar för att:
- få in fler som medlemmar i klubben
- genomföra tävlingar enl. tävlingsprogrammet
- få fler medlemmar att vara med i seriespel.
- få fler medlemmar att vara med i våra tävlingar och vara med på våra utbytesdagar
med de klubbarna vi har utbyte med.
.

Tävlingskommitté:
Arrangera och ansvara för klubbens tävlingsverksamhet.
Fastställa tävlingskalendern vid årets början.
Se till att tävlingsverksamheten har en god balans mellan tävlingar och beläggning på
banan.
Utse handicap-utskott för behandling av handicap-frågor och årlig handicap-revision.

Banutveckling:
Tillsätts när styrelsen beslutar om specifika banprojektprojekt.
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Mål och aktivitetsplan

Medlemmar och gäster
Vi skall vara 800 fullvärdiga vuxna medlemmar, för att skapa god tillgänglighet på banan
MÅL 2018: Antalet medlemmar ska öka med 8 %

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Öka antalet gillamarkeringar på facebook med 20 %.
28 oktober 2017 hade vi 568 gillamarkringar

Eva Braun

Öka aktiviteten på facebook
Lägga ut minst tio annonser på facebook
Prova på aktiviteter vid tre tillfälle:
 Början av april
 26 maj vid Golfens Dag
 Sista halvan augusti
Bjuda in till prova på golf för företag
Bjuda in till prova på golf genom Sparbanken Skåne
Annonsering i media, minst 10 tillfällen
Tillsätta en grupp som arbetar med översyn av medlemskapstyper

Uppföljning/vad har hänt

Eva Braun o Joakim Lagerkvist
Eva Braun
Medlemskommitté
/ kansli
Marknadskommitté
Marknadskommitté
Marknadskommitté
Styrelsen
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Klubben ska vara starkt förankrad bland golfare i Sverige och Danmark
Ansvarig: Marknadskommittén

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Marknadsföra genom GOLFSVERIGR.DK
Marknadsföra genom medverkan i Golfhäftet i Sverige
och Danmark
Arrangera Golfhäftet Trophy

MK

Uppföljning/vad har hänt

MK
MK

Arbeta för att få in fler yngre medlemmar, kvinnor, en ökad jämställdhet och mångfald.
MÅL 2018: Öka antalet kvinnliga medlemmar med 5 %

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Undersöka möjligheten att delta i Vision 50/50

Monica N

Uppföljning/vad har hänt

Ta väl hand om nuvarande medlemmar så de blir kvar hos
Mål 2018: Få ansvariga och aktiva inom alla kommittéer

Aktiviteter 2018

Ansvarig

På styrelsens uppdrag arbetar tävlingskommittén för
att nå målet och tillfrågar medlemmar som visat intresse om de vill ingå i tävlingskommittén.

Kenneth A

Uppföljning/vad har hänt

Mål 2018: Anordna trivselskapande aktiviteter minst två gånger under året

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Trivselkväll februari

Styrelsen

Uppföljning/vad har hänt
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Aktiviteter 2018

Ansvarig

Regelvandring maj
Trivselkväll november

Styrelsen
Styrelsen

Uppföljning/vad har hänt

MÅL 2018: Erbjuda organiserat golfspel på banan

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Damgolf, tisdag 18.00, torsdag 10.00
Herrgolf, onsdag em
Seniorgolf, måndag fm
Trivselgolf, måndag em

Damkommitté
Herrkommitté
Seniorkommitté
Lisen Jeppsson
Dam- o Herrkommittén
Tävlingskommitté

Lördagsgolf med första start 7,30
Arrangera minst 6 klubbtävlingar öppna för alla

Uppföljning/vad har hänt

MÅL 2018: Samla ihop och reagera på förslag från medlemmarna

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Uppmuntra medlemmar att ge förslag genom att utlysa
tävlingar för bästa förslag

Ordförande

Uppföljning/vad har hänt

MÅL 2018: Välkomna alla nya medlemmar så de trivs och utvecklar sin golf

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Två informationsträffar/år i juni och september

Medl.komm.
Ett schema
görs med
vilken kommitté som
ansvarar för
att det finns
faddrar vid
varje tillfälle

Faddergolf för nybörjare, var fjortonde dag

Uppföljning/vad har hänt
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Ungdomsverksamheten skall växa till minst 100 deltagare
Ansvarig: Juniorkommittéen

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Arbeta för att öka antalet juniormedlemmar till 100
aktiva medlemmar under 2018. November 2017 är vi
74 aktiva juniormedlemmar och 19 ej aktiva (Nybörjare utebildning = går i träning men är ej aktiva medlemmar))

JK

Uppföljning/vad har hänt

Anordna elittävlingar på nivån under Nordea tour


Ansvarig: Juniorkommittéen

MÅL 2018: Sjöbo golfklubb ska anordna två tävlingar

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Sjöbo Open + 18 touren i juli
Tallskottet i april

JK
JK

Uppföljning/vad har hänt

Banan
MÅL 2018: Ständigt arbeta med att utveckla banan

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Banbesiktning tillsammans med HG, förman, pro o
ordförande. Analysera behov av förändringar på kort o
lång sikt. Värdera kostnader i sb m ev förändringar.

HG

Uppföljning/vad har hänt
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MÅL 2018: Erbjuda en bana med fin layout och jämn fin kvalité

Aktiviteter 2018
Justera klipplinjer på bla foregreen o fairway för att
höja spelupplevelsen.
Öka solinsläpp o luftväxling på greenområden. För
2018 i första hand green på hål 2, 5 o 8.

Ansvarig

Uppföljning/vad har hänt

HG
HG

MÅL 2018: Utveckla orange tee

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Fräscha upp befintliga tees.

HG

Uppföljning/vad har hänt

MÅL 2018: På sikt ska teemarkeringarna ersättas med hektometer

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Utvärderas i samråd m ordförande o pro

HG

Uppföljning/vad har hänt

Klubbhus
Värna om restaurang och shop så att de kommer att fortsätta drivas till medlemmar och gästers belåtenhet
MÅL 2018: Ständigt pågående kommunikation mellan klubben, restaurang och shop

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Dialog med Wistrands Golf och Restaurang Hercules

Klubbchef

Uppföljning/vad har hänt
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Ska vara en naturlig samlingspunkt för medlemmar och gäster
MÅL 2018: Uppmana restaurangen att anordna olika aktiviteter som gynnar båda parter.

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Dialog med Wistrands Golf och Restaurang Hercules

Klubbchef

Uppföljning/vad har hänt

Övrigt
MÅL 2018: Klubben ska ha fortsatt stabil ekonomi

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Inga utgifter som inte har teckning i budgeten
Intäkter från sponsorer ska ligga kvar på samma nivå
som under 2017

Styrelsen
Marknadskommittén

Uppföljning/vad har hänt

MÅL 2018: Slutföra påbörjade projekt under förutsättning att ekonomin tillåter det
Ansvarig: Styrelsen

Aktiviteter 2018
Iordningsställa nya bagförrådet o golfbilsgaraget inoch utvändigt
Bygga regnskydd för vagnar
Uppgradera bollautomaten
Detaljplan slutföras inför markköp
Ta bort gamla bagförrådet o golfbilsgaraget

Ansvarig

Uppföljning/vad har hänt

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
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Arbeta för att få mer företagsgolf
MÅL 2018: Få åtminstone tre företagsgolfevenemang
Ansvarig: Kansli

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Uppdatera hemsidan med erbjudande om företagsgolf.
Skicka mail med erbjudande om företagsgolf till de
som arrangerade sin företagsgolf 2017 hos oss.

Kansli

Uppföljning/vad har hänt

Kansli

Profilera oss mot elitspelare
MÅL 2018:

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Inbjudan till våra elittävlingar

JK

Uppföljning/vad har hänt

Utveckla kringaktiviteter för både golfare och icke golfare
MÅL 2018: Promenadslingor ska märkas ut med startplatser och märkas ut på en infotavla

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Uppföljning/vad har hänt

Ny dekal på sponsortavlan med markerade promenadsMK
lingor.
MÅL 2018: Anlägga boulebana utanför klubbhuset

Aktiviteter 2018

Ansvarig

Uppföljning/vad har hänt

Avvaktar under 2018
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