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Vision 50/50  -  bakgrund

Klubbutvecklingsprogram lett av Svenska 
golfförbundet

2017  20 tal klubbar i ett pilotprojekt

2018  20 nya klubbar - Sjöbo GK en av 
dessa

2020  styrelsen har godkänt handlingsplan 





Verksamhetsidé
Att bedriva en familjär golfklubb som vänder sig till alla med golfintresse. Vi erbjuder en 
unik bana i skogsmiljö och har fantastiska träningsmöjligheter året runt. Vi vill skapa en 
mötesplats där banan skall hålla hög kvalité och alla skall få en positiv upplevelse.

Värdegrund
Alla skall känna sig välkomna och behandlas med respekt. Alla har rätt att bli sedda och få 
ett trevligt bemötande. Vi skall främja utveckling, kreativitet och nytänkande.

Vision
Sjöbo golfklubb ska vara en välmående åretruntanläggning för alla, i ständig utveckling 
med nöjda och engagerade medarbetare och medlemmar, samt nöjda gäster med 
möjlighet till övernattning.



Fyra arenor
I Styrelserummet

Omfattar all ideell verksamhet inklusive styrelse, 
kommitteer, valberedning mm

På golfbanan

Omfattar all spelrelaterad verksamhet inklusive 
golfbana, drivingrange och övningsområden

På anläggningen

Omfattar klubbhus, parkering, restaurang, shop, 
omklädningsrum och andra faciliteter, samt 
kommunikationskanaler och hemsida, 
nyhetsbrev, sociala medier

Bland de anställda

Omfattar all personal inkl kansli, shop, bana, 
restaurang, tränare mm. Både heltids, deltids 
och säsongsanställda



Aktiviteter i handlingsplanen 
Styrelserummet

❏ Informera om de olika arbeten som sker i 
kommitteer, styrelse -> förenkla rekrytering

❏ Involvera alla ålderskategorier i allt arbete
❏ Utvärdera det arbete som sker idag - vad 

kan göras bättre ?

Golfbanan

❏ Skapa banutvecklingsgrupp som tar fram 
masterplan på 5 år

❏ Vett och etikett på banan - vad kan göras 
bättre ?

❏ Använda ny avståndstee mer frekvent



Handlingsplanen - hur har det gått ?
Styrelserummet

Utveckling 2020:

-Rekrytering av yngre ledamöter ( 
styrelse, kommitter, personal mm)

Fortsatt fokus:

- Information, involvering och utökning av 
engagemang i kommitteer 

Golfbanan

Utveckling 2020:

-Banutvecklingsgrupp

Fortsatt fokus:

-Ökad trivsel och medlemsaktiviteter - vett 
och etikett



Anläggningen

❏ Alla aktörer i klubbhuset arbetar för mer 
samverkan

❏ Förankra och sprida våra VVVV
❏ Kommunikation - hemsida och sociala 

medier - utökat fokus
❏ Vid rekrytering - tänk jämställdhet

Anställda

❏ Respektfullt bemötande av/från alla - alltid
❏ Inventera rekryteringsprocessen
❏ Uppföljning enkäter med struktur



Anläggningen

Utveckling 2020:

-Verksamhetsutveckling i klubbhuset - 
möten, initiativ, arbetsmiljö

-Kommunikation - sociala media, hemsida 
mm

Fortsatt fokus:

-Agera, utvärdera och utveckla - 
behovsanpassa

Anställda

Utveckling 2020:

-Ökad samverkan - nätverka med andra 
klubbar

-Players1st enkäter - återkoppling och 
uppföljning

Fortsatt fokus:

-Engagemang och kreativitet



Vision 50/50 Sjöbo GK
Vi vill utvecklas !

Vi vill vara en klubb som är samtida med 
samhället/omvärlden

Vi vill att golf skall vara för alla

Vi vill överleva

“Sjöbo Golfklubb skall vara en välmående 
åretruntanläggning för alla, i ständig utveckling, 
med nöjda och engagerade medarbetare och 
medlemmar, samt nöjda gäster med möjlighet till 
övernattning”



Nästa steg ?



Kommande aktiviteter - andra halvåret 2020
Ta bort hinder - gör det enkelt 

Goda exempel - dela och sprid

Aktiviteter med fokus på fler medlemmar och 
trivsel

Ambassadörer ( IRL , bild och film !)

Aktiviteter med sponsorer - både befintliga och 
potentiella -  ökat intresse för golf i samhället

Tips och ideer mottages !

Fortsatt nätverka med andra klubbar !
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