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Verksamhetsplan 2019     

Orust Golfklubb har per den 1 november 2018, 1.073 medlemmar vilket är 34 jämfört med samma 
tidpunkt i fjol.  Av klubbens medlemmar är drygt 2/3-delar äldre än 50 år, drygt ¾-delar är inte 
fastboende på Orust. Närmare 40 procent är kvinnor.  

Antalet greenfeegäster för 2018 torde stanna vid ca 4.100 med en genomsnittlig greenfeeintäkt per 
spelare om ca 428 kronor. I jämförelse med fjolåret är detta en ökning med ca 4procent 

Klubbens ekonomi är stabil. För att utveckla klubben ytterligare krävs dock en starkare ekonomi.  

Orust Golfklubb står inför ett antal utmaningar som styrelsen jobbat strukturerat med och fortsätter 
prioritera i sitt arbete:  

1. Vi vill bli fler medlemmar, gärna yngre och gärna fastboende.  
2. Vi måste värna klubbens medlemmar och erbjuda sådan verksamhet att de förnyar sitt 

medlemskap. 
3. Vi ska öka greenfeeintäkterna, gärna med högre utnyttjande av banan under för- och 

eftersäsong.  
4. Vi önskar långsiktigt minska klubbens skuldbörda.  
5. Vi vill utveckla klubbens träningsområde.  
6. Klubbhuset (inkl. golfbilsgaraget) ska rustas upp och moderniseras.  
7. Genom samarbete med andra golfklubbar och turistorganisationer vill vi vara med om att 

utveckla södra Bohuslän som en attraktiv golfdestination.  

En stark produkt 

Enkätundersökningar riktade till medlemmar och gäster bekräftar att vi har en uppskattad bana. 
Dessutom kan vi vanligen erbjuda en lång spelsäsong. Banan är en av Sveriges vackraste och bästa 
seasidebanor av linkskaraktär. Under högsommaren är beläggningen av banan hög. Övrig tid är det 
glesare mellan spelarna.  

Medlemsenkäter som genomförts under 2017-18 i ett flertalet svenska golfklubbar visar att 

medlemmarna i Orust GK är mer positiva till sin klubb än vad medelgolfaren är till sin klubb. Orust GK 

ligger högt inom den övre kvartilen. Resultaten av undersökningarna förs in i klubbens 

utvecklingsarbete. Under 2018 har även en gästundersökning genomförts. Också greenfeespelarna är 

uppskattande. Även den undersökningen tillför nyttig kunskap. Under 2019 genomförs nya medlems- 

och gästundersökningar. 

Styrelse- och kommittéarbetet  

Vid sidan av ordinarie drift fortsätter styrelsen att fokusera på de utmaningar som angetts ovan. 
Särskilt viktigt är att bemanna kommittéerna eftersom en betydande del av klubbens verksamhet 
bedrivs genom dessa. Det är styrelsens ansvar att bl.a. utse ordförande i kommittéerna. 
Kommittéordföranden rekryterar därefter ledamöterna. Kommittéerna utgör en ryggrad i klubben. 
Kontinuiteten är god, ambitionen hög och genomförandet av planerade aktiviteter är utmärkt. 
Utsikterna är goda för det fortsatta kommittéarbetet 2019. 

Kansliorganisation  

För 2019 budgeterar vi oförändrad bemanning, dvs 1,6 heltid i kansli/reception och därutöver 
sommarvikarier. Vi märker att det finns en ökad efterfrågan på kansliets tjänster och medverkan.  

Ekonomi  

Klubbens ekonomi behöver långsiktigt stärkas. Budgeten för 2019 innehåller en del mindre 
avgiftshöjningar som ger möjlighet till ökat fastighetsunderhåll, fortsatt drift av och investeringar i 
bana samt en kansliservice på dagens höga nivå. Arbetet med att få medlemmar att efterskänka 
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medlemslån fortsätter. För att finansiera fortsatt upprustning av klubbhuset (se nedan) kan det bli 
aktuellt att under 2019 öka klubbens banklån. 

Utvecklingsprojekt   

Vid sidan av banan (se nedan) prioriterar styrelsen upprustning av klubbhuset, bl.a. finns behov av ny 
dränering och översyn av ventilationen. En utökad juniorverksamhet har också hög prioritet.  

Klubbhuset  

Under 2018 har restaurangverksamheten i klubbhuset fungerat mycket bra, vilket har stor betydelse 
för klubben. Restaurangen genererar många besökare som annars inte skulle kommit till klubben. 
Strävan är att locka också fler icke-golfande besökare till klubbhuset. Detta ökar klubbens 
kontaktytor och ger indirekt möjlighet att presentera vår idrott.  

Under 2016 påbörjades en gradvis upprustning av klubbhuset. Arbetet fortsätter under 2019 med 
stor hjälp av den s.k. tisdagsgruppen som utgörs av hängivna och hantverkskunniga medlemmar. 

Utöver det arbete som Tisdagsgruppen gör, så kräver klubbhuset även en del större ingrepp. 
Fuktskador i källaren måste åtgärdas och i budget 2019 finns avsatt ett belopp för dränering och 
isolering av de väggar som ligger under verandan.  Likaså behöver ventilationen rent allmänt en 
översyn, medel för detta är avsatta i budget 2019. Klubbhuset besväras också, från tid till annan, av 
dålig lukt från avloppssystemet Avloppsystemet är ett problem som vi menar åligger kommunen och 
de har lovat att vidta åtgärder, vilket kan påverka ett område mellan greenerna på hål 8 och hål 13.   

Banan  

Banan har fortsatt högsta prioritet så att den håller hög och jämn kvalitet på hela spelfältet. Arbetet 

följer plan. Medel i budget 2019 är reserverade för bl.a. ombyggnad av röd tee 4 och blå tee 3, 11 

och 17. Under 2019 genomförs även en säkerhetsanalys för att ge underlag för att ytterligare kunna 

minimera riskerna på banan. 

Banpersonalen vidareutbildas genom mässbesök, kurser och studiebesök. Banan sköts som tidigare 

enligt IPM (integrerat växtskydd) för att minimera kemikalieanvändningen. Sommargreener hålls 

öppna så länge det går med hänsyn till omständigheterna.  

Tävlingsverksamheten  

Klubben ska erbjuda ett varierat utbud av tävlingar och tävlingsformer så att alla medlemmar kan 
utöva sin idrott i tävlingsform. Tävlingskommittén (TK) har löpande samarbete med lag och 
kommittéer för tävlingarnas genomförande.  

Det krävs balans i tävlingsprogrammet så att alla medlemmarna kan attraheras att tävla på klubben 
och att möjligheten finns att spela olika spelformer och handicapgrundande tävlingar. TK utvärderar 
säsongen i oktober för att därefter planera tävlingsprogrammet kommande år i samverkan med våra 
kommittéer och med golfklubbarna inom BDGF. Tävlingsprogram för 2019 läggs fast i början av året. 

Seriespelet inom BDGF är en stimulans för våra duktiga spelare. Orust GK hävdar sig också väl, bl.a. 
segrade klubbens H40-lag 2018. Även andra av klubbens lag har nått mycket hedrande placeringar. 
Orust GK prioriterar seriespelet och kommer under 2019 att följa samma upplägg som tidigare.  

För 2019 planeras utbildningsinsatser inför nytt regelverk. Klubben behöver fler medlemmar som 
genomgått tävlingsledarutbildning i BDGF:s regi.  

Juniorverksamheten  

Antal juniorer i klubben visar en fortsatt nedåtgående trend. Målet är att dels ta hand om klubbens 
nuvarande juniorer och se till att vi inte tappar fler, dels öka antalet juniorer. En juniorsatsning ingår i 
den ansökan till bl.a. Allmänna Arvsfonden som klubben arbetar med.  
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Herr-, dam- och Orustseniorernas golf 

Mycket av klubbens dagliga verksamhet bedrivs genom Herrkommittén, Damkommittén och 
Orustseniorerna. Vid sidan av måndags-, onsdags- och torsdagsgolfen arrangerar kommittéerna 
också återkommande sociala golfaktiviteter kombinerat med tävling.   

Orustseniorernas verksamhet består primärt av tävlingar för åldersgruppen damer 60+ och män 65+. 
Totalt planeras ca 20 tävlingar på måndagar under säsongen april – september. OS-kommittén provar 
att införa möjlighet att spela 9/12-hålstävlingar om intresse finns i början av säsongen. Ett 
upptaktsmöte genomförs i april 2019 med information inför säsongen, genomgång av 
tävlingsprogram, rankingsystem och eclectictävlingen. Ett avslutningsmöte i september med 
prisutdelning för säsongen, eclectictävling m.m. Möjlighet till gruppträning i början av säsongen 2019 
planeras tillsammans med Stig Eriksson. Initiativ till andra aktiviteter för medlemmar i Orust 
Golfklubb uppmuntras (ex.vis boule och bridge) för att skapa ett levande klubbhus, stärka 
klubbkänslan etc. 

Damkommittén arrangerar onsdagstävlingar för damer samt därtill 4-5 lottade tävlingar. En Damdag 
planeras 26 juni med shotgunstart kl 10.00. Även i övrigt planeras ett program för  2019 liknande 
tidigare år. Det blir således också modevisning, hemlig resa samt en mingelkväll i slutet på säsongen.   

Klubbsocial verksamhet 

Genom Medlemskommittén bedriver klubben en bred och omfattande social klubbverksamhet där 
den populära fredagsgolfen utgör stommen.  Under 2019 pågår fredagsgolfen mellan 31 maj och 6 
september. På programmet för Medlemskommittén står också tävlingar som Premiärslaget den 1 
maj med shotgun kl. 10.00, Sommartävling 19 juli med shotgun 14.00, Kalkongolfen 19 oktober och 
Lussegolfen 14 december. Medlemskommittén planerar även en social kvällsaktivitet liksom 
medverkan i klubbens prova på-dagar.  

Sponsorverksamheten 

Arbetet med att rekrytera nya sponsorer och vårda dem som redan stöttar vår klubb sköts 
framgångsrikt av Sponsorkommittén. Kommittén fortsätter 2019 efter de riktlinjer som lagts fast. 

Information till medlemmar och intresserade  

Även fortsättningsvis kommer mycket av medlemsinformationen - utöver muntlig information via 
kansli och styrelse/kommittéer - att ske via månatliga nyhetsbrev över Internet, hemsida, Facebook 
och anslagstavlor i klubbhuset. Vi kommer också i ökande omfattning använda oss av annonsering i 
det lokala Annonsnytt. 

Marknadsföring av Orust Golfklubb  

Vi välkomnar fler medlemmar och vi välkomnar fler greenfeegäster. För att nå dit krävs fortsatt och 
uthållig marknadsföring av klubben och banan. Vi fortsätter att bjuda in enskilda och grupper för att 
prova på golf och visa dem banan. Arbetet med att intressera skolungdomar fortsätter.  

Flertalet av våra greenfeegäster kommer från närområdet, dvs Storgöteborg. Under 2019 
intensifierar vi marknadsföringen gentemot göteborgsgolfare. Arbetet med att marknadsföra södra 
Bohuslän som golfdestination fortsätter tillsammans med turistorganisationen och närliggande 
golfklubbar.  

Bästa reklamen är nöjda gäster. Alla greenfeespelare ska uppleva att de får valuta för sina pengar. 
Detta kräver hög kvalitet i allt, från omklädningsrum till green.  

Samarbetspartner 

Klubben har ett mycket gott och förtroendefullt samarbete med Pro/shop och restaurang. I dialog 
arbetar klubben för att ytterligare utveckla samarbetet. 
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Mobilisera fler medlemmar som vill engagera sig  

Först som sist hänger klubbens framgång på att vi är många medlemmar som hjälps åt. Ingen kan 
göra allt, men alla kan göra något. Vi alla får hjälpas åt att uppmuntra fler att engagera sig i klubben. 
Det finns plats för alla och det finns uppgifter åt alla som vill delta. Samtidigt noteras med stor 
tacksamhet alla de ideella insatser som många medlemmar redan gör för klubben! Traditionsenligt 
arrangeras funktionärsgolfen – en tävling med stort prisbord för alla dem som på ett eller annat sätt 
engagerat sig i klubbarbetet – i slutet av sommarsäsongen 2019. 


