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Övergripande mål 
FiGK/FG AB ska erbjuda sina medlemmar en idrotts- och rekreationsanläggning 
som motsvarar medlemmarnas krav. Banans tillgänglighet och klubbens 
allmänna servicenivå och standard ska under 2023 hålla samma standard som 
2022. Vi fokuserar på banans fortsatt goda kvalitet. 
Verksamheten ska drivas med ett stort ekonomiskt ansvar och ett eget kapital 
ska byggas upp till kommande investeringar. 

Anläggning 
Banan kommer under 2023 bemannas med samma antal banarbetare som 
2022. Vår masterplan (plan för utveckling av banan) bordläggs under 2023, då vi 
istället kommer investera i ett nytt pumphus och pumpar för att säkerställa 
vattentillförseln till vår anläggning. Våra fastigheter kommer under 2023 ha en 
underhållsplan som kommer genomföras av vår ”onsdagsgrupp” som träffas 
varje onsdag under året. Vill du kanske hjälpa till i den gruppen, kontakta då 
kansliet. Miljögruppen kommer även upprätta en energibesparingsplan. 
Under 2023 kommer vi byta mattor på rangen och även köpa fler rangebollar. 

Medlem 
Som medlem i Finspångs Golfklubb ska du alltid känna dig välkommen och vi ska 
eftersträva att vara den tillgängliga klubben med bra tillgång till starttider, för 
fullt betalande medlemmar.  
Under 2023 så kommer vi genomföra en marknadsföringskampanj för nya 
medlemmar framför allt riktad till nya golfare och även etablerade golfare som 
inte bor i Finspång (tex. Svärtinge). 
Vi kommer även under 2023 erbjuda barn och ungdomar upp till 18 år gratis 
medlemskap men ta ut en avgift för träningen. Vi ska erbjuda våra nya 
medlemmar träffar där vi informerar om klubben, hjälpa dem att komma in i 
klubben på rätt sätt. Vi strävar efter att kunna erbjuda ”prova på”-golf för skolor 
och företag. 
Som medlem ska du kunna köpa din golfutrustning i en shop med ett bra utbud. 
Vi kommer erbjuda greenfeerabatt till gäster som spelar med medlemmar. 
Vi kommer även att erbjuda medlemskvällar genom olika teman så som tex. 
regler, middagar, dryckesprovningar mm. 
 
 

 



Tävling 
Vi vill utveckla golfveckan med flera kringaktiviteter. Det ska hända något varje 
dag på klubben utöver tävlingarna. Vi jobbar för att fortsätta med vår PRO-AM 
med vår partner Gränges.  
Vi kommer arrangera två nationella tävlingar under 2023, Finspång Open by 
Ligma samt Regionsfinal i Teen Cup. 
Vi ser gärna att flera spelar vår vardagsgolf som är öppen för alla över 21 år och 
medlem i klubben, dessa tävlingar spelas måndagar och torsdagar med start kl. 
08.30. 
Under 2023 kommer vi även starta upp Onsdagsgolfen med fri starttid och valfri 
markör. Onsdagsgolfen kommer ha en order of merit med en final i oktober. 
Onsdagsgolfen kommer starta första veckan i maj och avslutas sista veckan i 
september. 

Gäster 
Vi kommer fortsätta att erbjuda våra populära golfpaket med heldagsgreenfee 
för de som bor i vår stugby. Våra gäster får alltid ett startkit i form av en påse 
med pegs, greenlagare samt en gratis banguide. 
Vi kommer erbjuda golfskolor med övernattning i samarbete med vår PRO och 
restaurang på vardagar. 
Gäst till medlem får rabatterad greenfee. 

Partners 
Klubben behöver flera partners för att skapa intäkter, vi kommer försöka starta 
en marknadsgrupp med personer som har goda kontakter med företagare i 
Finspång med omnejd, kanske du vill vara med i denna grupp? 
Vårt företagsnätverk kommer fortsätta, vi kommer utöka nätverket med antal 
medlemmar samt en resa. Nätverket träffas 4 gånger per år med syfte att 
nätverka, spela och utveckla sitt golfspel. 
Under 2023 kommer vi anordna en företagsdag för småföretagare, detta gör att 
mindre företag kan bjuda sina kunder till en trevlig golfdag på Finspångs 
Golfklubb. 
Klubben ska ha ett gott samarbete till Krögare och PRO. 
 
Styrelsen  
Finspångs Golfklubb 

 


