Verksamhetsplan
Köpings Golfklubb

Restaurangsektionen

2020

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det vara
klart?

Planera årets tävlingar för att
säkra öppettider, personal
och bemanning.

Genom regelbunden kontakt med
tävlingskommittén och tävlingsansvariga.
Samordning en vecka före varje tävling

Restaurangchef
tillsammans med
tävlingsansvarig

Plan för årets
tävlingar ska vara
klart 1 maj.

Se över restaurangens
kostnadsramar för att kunna
planera behov av
investeringar och utbud av
restaurangen.

Genom möten med styrelsen för
restaurangen månadsvis med uppföljning av
kostnader och intäkter.

Styrelsen för
restaurangen
tillsammans med
Restaurangchef.

Uppföljning sker
månadsvis under
april – okt.

Ta fram en plan för
öppettider, utbud i
materbjudande och andra
behov i restaurangen ex
porslin.

Genom samordning och planering
tillsammans med ansvariga.

Restaurangchef,
Klubbchef och
kommittén för
restaurangen (Britt
och Ann-Britt)

Möten en gång i
månaden april - okt

Status

Kostnad/ Inkomst

Verksamhetsplan
Köpings Golfklubb

Medlemskommittén
2020

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra det?

När ska det vara klart?

Utveckla golfen på klubben mot
det långsiktiga målet enligt
Vision 50/50.
(Arbeta för att 50% av
medlemmar i klubbens
kommittéer och styrelsen är
kvinnor).

Planera och organisera
tillsammans med PRO.
Öka informationen till alla
medlemmar.

Klubbchef
Britt Eriksson
PRO
Berit Ryding

Under året 2020 med start vid
upptaktsträffarna

Regelvandring på banan + Vett o
Etikett
Alla medlemmar

Berit Ryding samordnar med
Gunnar Larsson o Agneta
Skytt

Regelkurser minst två ggr 2020

Inbjudan till alla medlemmar.
Genomförande mitten av april.

Berit Ryding samordnar med
Gunnar Larsson o Agneta
Skytt

Informera om Vision 50/50?

Ta kontakt med Stefan Jansson Klubbchef
klubbkonsulent för att se vad
Britt Eriksson
Golfförbundet erbjuder.
Berit Ryding

Så snart som möjligt innan
säsongsstart.
Senast 1 april 2020?

Arrangera Klubbdag

Planera tävling (scramble) för
alla medlemmar – integration.
Prova på Range, chipp o putt
fm med tävling em?

Klubbchef
PRO
Marknadskommittén
Medlemskommittéen

Invänta tänkbart datum från
tävlingssektionen.
6/9?

I samarbete med PRO och
utifrån hans scheman som skall
tillhandahållas så snart som
möjligt. Informationsmöte i
samband med Gröna

Klubbchef
PRO
Berit Ryding
Tomas Johansson
Anders Öhlander

Så snart vi vet kursstarter och
löpande hela säsongen.

Informera nybörjare om
möjligheter och engagemang i
klubben

Kortutbildningarna.
Skapa schema.
Uppdatera ”talmanus”.
Förslag för markering i GITsystemet för visa tillgängliga
faddrar

Berit Ryding
Berit Ryding har framfört
önskemål till Sv Golfförbundet
2017, 2018 o 2020.

Vi får invänta utveckling.

Berit Ryding

Golfvärdar
Vi skall ta fram en lista genom
mail fråga medlemmarna.
Vi skall dela ut flygblad.
Dela ut flygblad om
nybörjarkurser mm

Gun Risberg Isaksson

ICA Maxi

Dela ut vid basketmatch
Dela ut vid innebandyn

Så snart som möjligt
Berit Ryding
Vi söker folk via
Nyhetsbrev 200316
Övriga som anmält sig är:
Tomas Johansson
Gun Risberg Isaksson
Britt Eriksson
Anders Öhlander

En lördag i vår -20

Vid tillfälle inom kort
”-

Verksamhetsplan
Köpings Golfklubb

Marknadskommittén

2020

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det vara
klart?

Status

Kostnad/ Inkomst

Revidera
kommunikationsplanen för
2020
Ta fram en annonsplan för
2020

Gå igenom föregående år och göra
förbättringar.

Klubbchef

20 feb

påbörjat

0 kr

Se över målgrupper, Digitalmarknadsföring
tittar Peter Rink och Tommy Gullbo på.
Annonsering i tidningar tittar Peter
Gustafsson och Emil Madsen på.
Att vi aktivt arbetar med att hålla hemsidan
uppdaterad och lättnavigerad.

Marknadsgruppen

20 feb

påbörjat

0 kr

Marknadsgruppen

Löpande

påbörjat

0 kr

Ha attraktiva golfpaket inkl.
boende

Genom aktuell prissättning och aktiva/
riktade kampanjer

Klubbchef

1 feb & löpande
under säsong

Klart och påbörjat

0 kr

Startpaket nybörjare

Klubbchefen och instruktören sätter
marknadsmässiga och tilltalande priser

Klubbchef/ pro

1 feb

klart

0 kr

Ta fram en sponsorbroschyr
med olika sponsoralternativ

Samla all info och bilder i en snygg broschyr

Klubbchef & Peter
Rink

20 feb

påbörjat

?

Arrangera sponsortävling

Kontakt, info och utskick till våra sponsorer
Genomför sponsordagen tillsammans med
Kicki, Johan och Emil
Samla all info och bilder i ett snyggt blad

Klubbchef

Under säsong

påbörjat

?

Klubbchef & Peter
Rink

10 feb

Klart

?

Ta fram 6-sidig folder för att
marknadsföra vår anläggning
och verksamhet

Samla all info och bilder i en snygg broschyr

Marknadsgruppen

20 feb

Klar för tryck

?

Nya sponsorer

Arbeta för att skaffa nya sponsorer genom
kontakter, besök, mail och telefonsamtal

Klubbchef med
hjälp av
marknadsgruppen

Löpande

Påbörjat

0 kr

Utveckla hemsidan

Ta fram information/
reklamblad till vår
nybörjarutbildning

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?

När ska det vara
klart?

Status

Kostnad/ Inkomst

Befintliga sponsorer

Aktiva kontakter och förnya innehållet i
avtalen som gör avtalen attraktiva
Genom lunchguiden, hemsida, digitalt och
tidningsannonser.

Klubbchef

Löpande

Påbörjat

?

Marknadsgruppen
tillsammans med
Kicki
Klubbchef, pro och
marknadsgruppen

Löpande

Påbörjat

?

Löpande

Påbörjat

?

Marknadsgruppen

1 mars

Påbörjat

?

Marknadsföra restaurangen

Marknadsföra Shop &
utbildning

Genom hemsida, medlemsutskick, digitalt
och tidningsannonser.

Locka nya golfare

Genom annonser, flyers/ vykort och affischer
på bland annat OK, Big INN med mera.

Budgeterat för hela verksamheten är
utgifter på 100 000 kr

Verksamhetsplan
Köpings Golfklubb

Juniorsektionen
2020

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra det?

När ska det vara klart?

Träningstillfälle i Örebro
Golfhall innan säsong

Ta fram kostnadsförslag. Boka om intresse
finns

PRO

10 feb

Inventera träningsredskap

Se över vad som finns och ev. komplettera

PRO

Första veckan i mars

Luncherbjudande för juniorer

Se över med restaurang och klubbchef

PRO

Informera innan första träningsveckan v.16

Anmälan Västmanlandsserien

Ta anmälningar på träningar till ledare. Info
till föräldrar om upplägg

Anmälan: Ledare
Skicka anmälningar: PRO

Informera innan första träningsveckan v.16

Anmälan Teen Tour

Ta anmälningar på träningar till ledare. Info
till föräldrar om upplägg

Anmälan: Ledare
Skicka anmälningar: PRO

Informera innan första träningsveckan v.16

OoM-tävling över säsongen.
Likt tidigare Olympiagolfen

A,B&C-klass. Engångs-anmälningsavgift i
reception

PRO

Informera innan första träningsveckan v.16

Utflykt en heldag till Bro Hof
Scandinavian Mixed

Ta fram kostnader för biljetter, transport
samt utskick till föräldrar

PRO samt ledare på träningar

Informera innan första träningsveckan v.16

Utbilda ungdomsledare

Teori- och praktik-utbildning inom teknik

PRO tillsammans med
ungdomsledare

Innan första träningsveckan v.16

Kommunikation bland spelare,
ledare och föräldrar

Via www.laget.se

Rickard Gravelie

Innan första träningsveckan v.16

Föräldrarträning

PRO arrangerar träningsgrupp

PRO

Planering innan första träningsveckan v.16

Anordna Juniorläger 4 dagar
v.25 med Teen Cup och
Klubbkval

PRO

Beslutna datum klart. Se över med restaurang
och klubbchef

PRO

Beslutna datum klart. Se över med restaurang
och klubbchef

PRO

Beslutna datum klart. Se över med restaurang
och klubbchef

Kläder till junior som ledare

Informationsutskick till befintliga
medlemmar samt hemsidan. Rekrytera
juniorledare. Se över med mellanmål och
lunch med restaurang
Informationsutskick till befintliga
medlemmar samt hemsidan. Rekrytera
juniorledare. Se över med mellanmål och
lunch med restaurang
Informationsutskick till befintliga
medlemmar samt hemsidan. Rekrytera
juniorledare. Se över med mellanmål och
lunch med restaurang
Se över med leverantör med bra prisförslag

PRO

Inget bestämt

Ledarträningar

PRO utbildar ledare under årets gång

PRO tillsammans med ledare

Bestämmer datum internt

Regelvandring och nya hcpsystemet

Banvandring på banan samt presentation i
konferenslokal

Gunnar Larsson tillsammans med
PRO

Inget bestämt datum

Avslutnings för säsongen

Mörkergolf. Inhandla material

PRO

v.33 – När höstträningarna har börjat

Anordna Grönt kort-läger v.26

Anordna Träningsläger v.27 för
ungdomar i våra träningsgrupp

Alla i grupp 12–17 från 2019
skall inneha 36 i hcp

Utbilda ungdomar som ledare genom
träning

PRO samt juniorledare i grupp

Slutet av säsong 2020

Verksamhetsplan
Köpings Golfklubb

Anläggningskommittén

2020

Mål 1: Förbättringar
banan Vad ska vi göra?
Skyltar om
säkerhetsrutiner på hål
7

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra det?

När ska det vara klart?

Status

Kontakta Rink. Göra en Johan
tydlig hänvisning vid tee
7

Innan banan öppnar 2020

Skyltar klara

Ta fram kostnad för
torvodling

Plantera gräs vid tee 14

Magnus

2020

Påbörjat

Elda gräsytor samt sly

Elda det som är rensat
samt gräsytor och
raviner som inte är i
spel.

Gubbgäng + städdag Maj 2020

Ej påbörjat

Färdigställa diket hål 5
och 6

Fylla på jord och så
gräs.

Gubbgäng

Maj 2020

Påbörjat

Snygga till område
mellan hål 13 och 14

Fräsa upp befintlig jord
och så gräs

Banpersonal?

2020

Ej påbörjat

Nya broar hål 17–18

Bygga 2st broar på
udden som leder ut i
närheten av tee 45 hål
18. Vi måste stämma av
med Åke Frodin samt

Magnus pratar med
Åke och
länsstyrelsen.
Per Stavström tar
fram ritningar +

2021

Påbörjat

kontakta länsstyrelsen.
Vi ska även ta fram
ritningar, kostnader
samt finansiering.

kostnad.
Finansiering?

Sätta upp en klocka på Sätta upp en den ca
hål 7 nere i backen som 100m från green.
ska ge klartecken för ev
utslag.

Åke Johansson

Innan banan öppnar
2020

Ej påbörjat

Ta fram kostnad för
elstängsel för vildsvin

Magnus Rahm

2020

Ej påbörjat

Gubbgänget

2020

Ej påbörjat

2020

Ej påbörjat

Ta in prisuppgifter

Göra ytan framför hål 6 Jämna till och så gräs.
spelbar
Gräva ur dammen på
hål 18

Ta fram kostnadsförslag ?

Snygga till träd som är
skadade på hål 11–16

Kapa bort skadade
grenar

Gubbgänget

