
 
Verksamhetsplan Sisjö Golfklubb 2021 

 
 
Styrelsen 
Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten som fastställs av årsmötet utgör klubbens 
styrdokument som styrelsen arbetar efter. Verksamhetsplanen säkerställer att klubben erbjuder 
medlemmarna aktiviteter och gemenskap. Styrelsen kommer fortsätta arbetet med att rekrytera nya 
medlemmar och driva en verksamhet som gör att befintliga medlemmar vill förnya sitt medlemskap. 
Kommittéerna arbetar på styrelsens uppdrag och för klubbens alla medlemmar. En konferens 
planeras till våren för styrelse och kommittéledamöter där målformulering tas fram i samråd med de 
olika kommittéerna. Årsmöten kommer att hållas enligt stadgarna på våren och hösten.   
 
Kommunikation 
Styrelsen kommer fortsätta kommunikationen med medlemmarna via email, hemsidan 
www.sisjogk.se, Facebook, Instagram och anslagstavlor. Medlemsenkäten ”Players 1st” som genom 
avtal med förbundet når ut till alla klubbens medlemmar används för att se på vilka områden 
medlemmarna är nöjda och på vilka områden de vill se förbättringar.   
 
Medlemskommittén 
Medlemskommittén kommer att anordnade Intro Cup i maj om inte pandemin ställer till det. Vi kommer 
då att hälsa nya medlemmar välkomna. Representanter från styrelsen och våra kommittér presenterar 
sig och ger info om sina uppgifter i klubben. Därefter spelas en 9-håls tävling. I år bakas den 
traditionsenliga jordgubbstårtan med extra allt på sista dagen av Sisjö Jubileumsvecka. Vi kommer att 
anordna egna medlems tävlingar med grillning, matchspel damer mot herrar. Även i år kommer vi att 
vattna blommor och pynta till Jul allt för att klubbhuset skall vara hemtrevligt.  
 
Marknadskommittén   
Vi skall fortsatt positionera, förpacka och presentera varumärket Sisjö Golfklubb för att attrahera 
Företagsvänner som sympatiserar med och delar vår inställning och våra värderingar och som vill ha 
ett samarbete som gynnar alla. Vi ska arbeta för att de Företagsvänner vi har skall förlänga sina avtal 
och vi skall söka upp nya företag att bli Företagsvänner 2021. Vi skall samarbeta med medlemmar i 
klubben som driver företag, butiker i närområdet och andra företag som erbjuder tjänster och 
produkter i Göteborg och som vill samarbeta med en klubb som gör goda insatser och som vill erbjuda 
sina anställda en meningsfull fritidssysselsättning. Företagsvänner kommer utöver att profilera sig 
med skyltar runt banan och på hemsidan också kunna äga och namnge någon av våra tävlingar. Vi 
kommer också ordna speciella aktiviteter för våra Företagsvänner. 
 
Tävlingskommittén  
Tävlingskommitténs TK.s uppgift är att jämlikt främja och inspirera klubbens medlemmar att delta i 
tävlingsverksamheten i och utanför klubben. Uppstart med möte i januari då representanter från alla 
kommittéer i klubben samt tävlingsledare och funktionärer, nya och gamla, är inbjudna. På mötet 
behandlas bl.a. säsongens föreslagna tävlingsverksamhet på klubben samt tillsättande av 
TL/funktionärer för varje tävling och fastställs härmed. Vår förhoppning är också att GGF.s 
Seriespel/ålderskategorier tillika HCP-serien och Matchspelscupen kommer att kunna spelas under 
året som vanligt. Med reservation för rådande pandemi kan tävlingsverksamheten komma att 
förändras under årets gång. TK förhåller sig till FHM och SGF.s rekommendationer härom. 
 
 
Bankommittén  
Bankommittén kommer att ha möten och kontakt med banpersonalen och banägaren där vi framför 
önskemål om arbeten på banan. Vi hjälper även till med enklare sysslor. En arbetsdag kommer att 
ordnas i början av våren och även en till hösten.  
 
IT-kommittén  
IT-kommittén kommer vara stöd för klubbens tävlingsledare. IT-kommittén ansvarar för klubbens del 
av GIT-systemet och ordnar intern utbildning i GIT-tävling.   
  
 



 
HCP-kommittén  
Hcp-kommitten kommer fortsatt att hjälpa medlemmar med felaktigt registrerade golfrundor. Manuell 
individuell revision utförs som förut vid behov i samråd inom hcp-kommitten.  
 
Utbildnings- och regelkommittén  
Kurser arrangeras i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Vi uppmanar medlemmar som vill gå en 
kurs att höra av sig med önskemål. Vi fortsätter att söka medlemmar som vill gå domarutbildning. Om 
intresse finns arrangeras även utbildningstillfällen med egen interna kompetens, t.ex. utbildning i GIT, 
GIT Tävling. En regelutbildning planeras till våren.     
 
Juniorkommittén   
Juniorkommittén stöttar träningsgruppen som leds av pron och där både några av klubbens 
juniormedlemmar och andra ungdomar deltar. Juniorkommittén verkar för att fler av klubbens 
juniormedlemmar ska vilja delta i träningsgruppen samt att fler av träningsgruppens deltagare ska vilja 
bli medlemmar i klubben. Träningarna fördelas mellan Sisjö GK och World of Golf, på WoG för 
teknikträning samt på Sisjö GK för att få in spelmoment i träningen. Målet är att försöka få mer juniorer 
att sänka sina hcp och få ut mer av klubbens juniorer att delta i både seriespel och Göteborg Junior 
Tour. Arbetet fortsätter med att utveckla golfen som idrott till en helårsverksamhet för att inte tappa 
spelare. Samarbetet med SISU ska utökas och det jobbas vidare med tränings- och tävlingsplanering 
som kursverksamhet. Juniorkommittén kommer att erbjuda ledarutbildning kostnadsfritt till de som är 
intresserade av att bidra till juniorverksamheten.   
 
Herrkommittén    
Herrkommittén kommer att arrangera Onsdagsgolfen över 9 hål för herrar från 22 år och uppåt. Vi 
kommer att spela olika spelformer från alla olika tee med fullt eller reducerat antal klubbor. 
Alfonspokalen (de fem bästa rundorna under vår och höst) arrangeras. Nya och gamla deltagare är 
välkomna att delta i spelet. Veckotävlingarna för ”Old Boys”, Trygga Rundan och Vinterputtligan, 
kommer att arrangeras med reservation för utvecklingen av Covid-19. Vi söker som vanligt nya 
tävlingsledare som vill hjälpa till med tävlingarna. Klubben ska delta i GGF:s seriespel för herrar i flera 
klasser. 
 
Damkommittén   
Damernas tisdagstävlingar över 9 hål kommer att spelas som VSOP vilket innebär att man bokar en 
egen starttid och går ut med sina golfvänner, samt som lottade kvällstider. Vi kommer att ha A och B 
klass och sista tisdagen i månaden tävlar vi med lottade lag som kommer att avslutas med en 
gemensam fika i klubbhuset. Vi kommer att delta med ett lag D50+ hcp och ambitionen är att även ha 
ett damlag i matchcupen. I början på maj kommer vi ha en kick-off på vår hemmabana med olika 
aktiviteter för alla damer. Vi använder oss av vår FB sida Golfdamer-Sisjö GK och anslagstavlan för 
att nå ut med information.  
 
Seniorverksamhet 
Vi hoppas komma igång 2021 med Seniorkommittén med målet att samtliga aktiviteter ska vända sig 
till både damer och herrar i åldern 55+. Detta med reservation för utvecklingen av Covid-19. På 
måndagar planeras Senior-Mixen för medlemmar som inte vill tävla men ändå vill ha sällskap ute på 
golfbanan. På fredagar planeras en ny rolig veckotävling. 
 
Förhoppningar inför golfåret 2021 
Klubbens framgång bygger på att vi är många medlemmar som hjälps åt. Vi får alla hjälpas åt att vara 
ambassadörer för vår klubb och locka fler nya medlemmar, uppmuntra och stötta varandra för en ökad 
trivsel, vårda banan vi spelar på och engagera sig i klubben genom att t.ex. hjälpa till vid tävlingar eller 
hjälpa till i en kommitté. Vi hoppas naturligtvis att smittspridningen av Covid-19 upphör eller i alla fall 
avtar så vi får umgås med nära och kära både på golfbanan och i andra sammanhang.   
 
 
Slutligen önskar vi samtliga medlemmar ett gott nytt golfår!  
  
Göteborg i november 2020 
   
Styrelsen 


