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Styrelsens förslag till mål och verksamhet för år 2018
• Övergripande mål
• FiGK ska erbjuda sina medlemmar en idrotts – och 

rekreationsanläggning som motsvarar högt ställda krav. 
Banans tillgänglighet och klubbens allmänna servicenivå och 
standard skall under 2019 förstärkas. 

• Golfpaketen fortsätter, greenfeen höjs markant. Alla gäster 
kommer få en välkomstgåva

• Den av styrelsen antagna Mål och Visionsplanen för 2017-
2021 är under ständig uppföljning och revidering 

• Den framtidsgrupp som bildades under 2018 har bidragit till 
klubbens utveckling och de kommer att fortsätta att arbeta 
med olika uppdrag från styrelsen, framför allt då Finspång 
Pro-Am.

• Öka medlemsantalet med 200 medlemmar genom att skapa 
en ny medlemsform, Prova på medlemskap

• 2:1 Bankommittén
• Bankommitténs mål är arbeta för att vi ska ha en bana som 

tilltalar alla kategorier av spelare. 
• Höja standarden på personalen som jobbar på banan, genom 

att ha golfande sommarjobbare.
• Magnus Sunesson, Bankonsult kommer anlitas för att göra 

följande saker: Klipplinjer - Klippning över lag- Ett femte tee 
(kortare än röd tee) - Nytt förslag på hål 8

• Arbete med greener efter jordanalysen som INDIGROW har 
tagit fram

• Vertikalskärning av fairway kommer att ske under hösten.
• Utbyggnad av vildsvinsstaket, även hål 19-27
• Klubben kommer, att med hjälp av ÖGF, man kommer slutföra 

arbetet med GEO-certifiering.
• Vår ambition är att uppnå högre standard på banan än som 

varit under 2018.
• Onsdagsgruppen fortsätter sitt värdefulla arbete. 



• Veckogolfskommittén

Veckogolfkommittén har ansvar att organisera och genomföra ett antal golfaktiviteter som 
huvudsakligen återkommer varje vecka under säsongen på vardagar måndag till fredag. Aktiviteterna 
är öppna för klubbens alla seniorer, d.v.s. alla medlemmar som är 22 år eller äldre.

Säsong 2019

Säsongen är hela perioden då banan är bokningsbar. Banan kommer att vara bokad för veckogolf 
måndagar och torsdagar 09.00 - 10:00 samt tisdagar 17:30 - 18:30, utom på röda dagar, golfveckan 
och KM. Förbokade tider kan ändras vid behov.

OBS! Inget uppehåll i tävlingsprogram under juli månad!

Måndagsgolfen och torsdagsgolfen

Måndagar blir det tävling i form av poängbogey och torsdagar slaggolf med första start 09:00. Årets 
första tävling blir måndagen den 6 maj och årets sista tävling blir torsdagen den 19 september.

Ingen föranmälan. Vill man vara med och tävla, så är det bara att dyka upp och anmäla sig innan 
08:45 då lottning av tävlingarna sker. Anmälan till tävling sker genom att man skriver sitt namn och 
golf-ID på en lista utanför kansliet samt namn på ett scorekort, som lämnas bredvid listan. 
Scorekortet används vid lottningen. Tävlingssavgiften 20 kr läggs i ett kuvert vid anmälningslistan.

Dessa tävlingar ingår i en gemensam VG Order of Merit. Resultat baseras på de 20 bästa rundorna för 
året. Den som vinner en tävling får poäng lika med antal deltagare, andra plats får hälften så många 
som vinnare osv. Tre pristagare utses, baserat på resultatberäkning över säsongen. Priserna i form av 
presentkort.

De som inte vill tävla kan göra en sällskapsrunda, nio eller arton hål på eget initiativ.

Tisdagsnian

På tisdagar har vi en niohålstävling med första start 17:30. Årets första tävling blir tisdagen den 8 maj 
och årets sista tävling blir tisdagen den 25 september. Tävlingar är informella utan registrering i GIT. 
För de som vill tävla kostar det 20kr. Tävlingsavgifterna samlas in till att bli ett pris som delas ut i 
slutet av säsongen.

Matchtävlingen Stegen

En knockout matchtävling ordnas under sommaren. Vinnaren får ha vandringspriset under ett år.

Seriespel

Vi avser att delta i några av de seriespel som 2019 organiseras av ÖGF för första gången. Detaljerna är 
för närvarande inte spikade.

Resor

Vi planerar två resor under säsongen, en tvådagarsresa med övernattning tidigt på sommaren, och en 
höstresa i andra hälften av september. Höstresan blir sista tävlingen i VG Order of Merit.

• Barn & Ungdomskommittén (Junior/elitkommittén)

Kommitténs målsättning är att bedriva juniorverksamhet som ger juniorer möjlighet 
att:

• -Börja spela golf

• -Träna golf utifrån sin egen nivå och ålder

• -Trivas på golfklubben

• -Möjlighet att tävla i golf på sin nivå

Genom lämpliga aktiviteter och tillvägagångsätt har kommittén följande idrottsliga mål 
2019:

• -Fortsätta arbetet med att öka antalet juniorer i klubben i samtliga åldrar men 
främst med fokus på de yngre leden

• -Erbjuda sommarträning mellan vår- och höstträningen

• -Vi erbjuder våra juniorer vinterträning med start januari i GA center Norrköping 
med klubbens pro

• -Få fler föräldrar att hjälpa till i klubben

• -Få fler juniorer att börja tävla 

• -Större utbyte med andra klubbar

• Skapa fler juniortävlingar ihop med andra klubbar

• -Ambitionen att även 2019 ha ett serielag där stommen består av elitjuniorerna



Medlemskommittén 

• Medlemskommitténs förhoppning är att varje person, spelare 
eller besökare, medlem eller gäst efter ett besök på klubben 
skall ha trivts så bra att de önskar att återkomma. 

Medlemskommittén ska: 
• Genom aktiviteter, synpunkter från medlemmar och information 

till medlemmar verka för öka trivsel och gemenskap i klubben 
och därmed skapa en starkare klubbkänsla. 

• Och utveckla medlemmars synpunkter och önskemål på 
förbättringar inom klubben. 

• Bidra till att gemensamma områden på klubben återspeglar den 
inbjudande atmosfär som klubben eftersträvar. 

Medlemskommitténs planerade aktiviteter för 2019
• Genomföra nybörjar/medlems träningar för HCP 25+. 
• Teknikstudio (genomgång av golfteknik)
• Anordna träffar för att diskutera nya som gamla golfregler under 

säsongen. 
• Puttningstävling.
• Medlemskommittén kommer även att titta över aktiviteter för 

enbart damer i klubben, för att få mera damer till klubben men 
även att behålla våra damer i klubben. Här söker vi en grupp 
damer som vill jobba med detta.

Tävlingskommittén
• Tävlingskommitténs verksamhetsplan för 2019 har 

målsättningen att skapa ett intressant och 
omväxlande tävlingsprogram med fler lagtävlingar.

• Att försöka få alla tävlingar för 2019 sponsrade.
• Öka intresset och få fler att spela KM.
• Fortsätta att utveckla golfveckan.
• Få fler delaktiga att hjälpa till att vara funktionärer.
• Få fler att bli utbildade i GIT tävling.
• Vara arrangör för Oakley Tour och genomföra en 

Skandia tour tävling
• Vara med och bidra till Pro-Am för 2019
• 2 st ska utbildas till klubbdomare, och förhoppning

att en av dessa även ska bli distriktsdomare.



Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2019

Typ av medlemskap: Medlemsavgift Spelrättsavgift Total: Rätt att spela var:
Passiv/Greenfeemedlem 440 55 495 Mot greenfee på alla banor

Prova på medlem 600 1395 1995 På FiGK 27 hål

Senior 21-25 år 600 2900 3500 På FiGK 27 hål + alliansbanorna

Studerande 600 2200 2800 På FiGK 27 hål + alliansbanorna

Senior Light 600 3395 3995
På FiGK 27 hål vardagar +  FiGk röd 9 hålsslinga 
helg) Helger 18 hålsbana = full greenfee

Senior 600 4395 4995 På FiGK 27 hål + Bråviken enligt avtalet

Senior + (allians) 600 5090 5690
På FiGK 27 hål + Bråviken enligt avtalet+ 
alliansklubbarna

Barn (0-12 år) 350 0 350 På FiGK 27 hål + gratis på ÖGF klubbar

Yngre ungdom (13-18 år) 350 555 905 På FiGK 27 hål + gratis på ÖGF klubbar

Äldre ungdom (19-21 år) 600 1305 1905 På FiGK 27 hål + gratis på ÖGF klubbar



Budget 2019 koncernen Finspångs 
golfklubb/Finspångs Golf AB

Budget för 2019 baserad på höjd medlemsavgift för 
seniorer med 390 kronor och framlagda 
verksamhetsplaner.

Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019

Medlems /övriga avgifter 2628 2476 3060
Greenfee 1375 750 876
Hyresintäkter inkl städning och linne 535 975 1222
Range/shopintäkter 150 374 390
Reklam /tävlingar 1100 953 1162
Arrende restaurang 100 31 31
Arbetsmarknadsbidrag 657 662 498
Övriga intäkter 615 500 333

Summa intäkter 7160 6721 7572

Bankostnader 1045 875 1116
Medlems/ -tävlingskostnader 430 525 557
Övriga omkostnader 2325 2049 2012
Personalkostnader 2710 2770 3289

Summa kostnader 6510 6219 6974

Finanasiella kostnader 120 110 110

Resultat före avskrivningar 530 392 488

Avskrivningar 337 350 350

Resultat efter avskrivningar 193 42 138


