
 

 

 

 
 
 
 

  
 

  
 

 
Hinton Golf Club 

Verksamhetsplan 2020 
  



 

  
 

 

      Sid 2 av 6 

Hinton Golf Club – verksamhetsåret 2020   191120 

HINTON GOLF CLUB 
 

Hinton Golf club har en rik verksamhet för klubbens medlemmar. Med tre banor har vi 

möjligheten att hålla igång den organiserade verksamheten under i stort sett hela året. Med 

Rönnehallen kan vi dessutom erbjuda träning året om. Ett unikt erbjudande för våra 

medlemmar. 

Tillsammans med Hinton Golf AB och Hinton Golf Academy samlas klubben under varumärket 

Hinton Golf. Tillsammans ska vi fortsätta arbeta för att medlemmar och gäster upplever att vår 

produkt och service hålls på en hög nivå och att de längtar tillbaka till oss efter den upplevelse 

de har haft. 

 

Nästa år lanseras Kvarnbybanan som en 12-hålsbana och vi tror att, förutom att den fortsatt ger 

våra medlemmar en bana med hög kvalitet, så kommer många nya golfare hitta till oss. Att börja 

spela golf ska vara enkelt och förhoppningen är att det kommer upplevas så på Kvarnby. 

Vår miljökommitté fortsätter sitt arbete på Kvarnby. 

 

Golfens dag kommer troligtvis ersättas med en familjedag i maj och vi kommer även fortsätta 

med skolsamverkan. Övriga aktiviteter kommer att planeras under våren. 

 

Den populära Antikrundan fortsätter för damer 55+ och herrar 60+ varje måndag. 

Varannan vecka kommer Kvarnby tolvan att spelas på fredagar där alla medlemmar kan vara 

med. Den har all möjlighet att bli lika populär. 

 

Läs mer detaljerat vad dam- herr, herrarnas seriespel- samt junior och elitkommitté planerar för 

nästa år. 

 

Vi ser framåt mot ett spännande 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR OCH ELITKOMMITTÉN 

Vi fortsätter i riktning med vår verksamhetsplan framtagen 2014. Under 2020 kommer arbete att 

göras för att ta fram en ny verksamhetsplan som ska sträcka sig över perioden 2020-2025.   

Vi kommer öka träningsverksamheten på Kvarnby för breddjuniorerna och utvecklingsgruppen 

samt få mer spel på Kvarnby. Vi kommer också att öka antalet lokalt arrangerade tävlingar och 

tävlingstillfällen på alla banor för juniorerna för att dom skall få erfarenhet.  

Barnkonventionen blir lag 2020 och vi kommer deltaga i utbildningar om detta och se över vad 

vi behöver justera och implementera i vår verksamhet under 2020. 

Träningen kommer bedrivas precis som 2019 i olika ålderskategorier 4-7, 8-12, 13-21 samt med 

utvecklingsgruppen och elitgruppen. Fortsatt kommer vi att erbjuda fyra läger om året. 

Vinterträning med start i november. Juniorspel varje söndag från april till september. 

Deltagande i Skånes golfförbund lagtävlingar samt att uppmuntra så många juniorer som möjligt  

att delta i Teen Tour vilket är SGFs ungdomstävlingar. Vi inväntar information från SGF om 

juniorverksamheten för 2020. 
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DAMKOMMITTÉN 

 

VISION 

Vi vill att Hinton GC ska vara det självklara valet av golfklubb för kvinnor i Malmöområdet. 

Vi vill erbjuda den kvinnliga golfaren trivsel, gemenskap och valfrihet. 

 

MÅL 

 Att under 2020 bibehålla antalet kvinnliga medlemmar. (Nov. 2019 har vi 808 kvinnliga 

medlemmar) 

 Öka antalet damer i de tävlingar som anordnas. Under 2019 hade vi totalt 349 starter att 

jämföra med 331 under 2018. Målet är att under 2020 öka antalet starter med minst 5 %. 

(Damtouren och övriga damtävlingar) 

 

STRATEGI 

Damkommittén i Hinton Golf Club ska verka för en social och sportslig samvaro för klubbens 

damer där alla får möjlighet att utveckla sin golf. 

Vi ska arbeta för att: 

- Den idrottsliga verksamheten prioriteras. 

- Stimulera och aktivera deltagarna till våra tävlingar, speldagar och övriga aktiviteter. 

- Bevara och utveckla gemenskapen som finns bland våra golfspelande damer. 

Detta gör vi genom att: 

- ha ett rikt och varierat utbud av tävlingar och även erbjuda annan form av golfspel 

- delta i av Skånes Golfförbund anordnade tävlingar 

- organisera arbetet när det gäller seriespel, så att det blir enklare att delta och tydligare att veta 

vad som förväntas av dem som deltar 

- erbjuda subventionerad träning hos Hinton Golf Academy för dem som väljer att delta i de 

olika kategorierna av seriespel 

- erbjuda utbytesgolf till låg kostnad med närliggande klubbar. 

- arrangera tävlingar där även damer från andra klubbar är välkomna, i syfte att få fler 

intresserade av vår klubb och verksamhet 

 

AKTIVITETER 

Vi ska: 

 delta i Skånes Golfförbunds seriespel för damer. 

 aktivt använda Hinton Golf nyhetsbrev för att nå våra damer med riktad information. 

 aktivt använda Facebook tillsammans med nyhetsbrev. 

 erbjuda inspirerande föreläsare. 

 arrangera följande tävlingar där alla tävlingsavgifter går tillbaka till vinnarna: 

· Damtouren 

· Ladies Win-Win Cup (matchspel) 

· Drömrundan (eclectic) 

 

Vi ska dessutom 

 arrangera ett rikt och varierat utbud av tävlingar, där det kommer att ingå mat i startavgiften, 

för att på så sätt gynna våra krögare. 

 arrangera andra tävlingar där alla klubbens medlemmar är välkomna. (Damer vs Herrar, 

Nattgolf) 

 även arrangera tävlingar är även damer från andra klubbat kan delta (Utbytesgolf, Seriespel, 

Nationell Damdag). 
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HERRKOMMITTÉN 

 

Vintertouren. Pågår, spelas till och med 25/3 2020. Återupptas 14/10 och spelas därefter till 

och med 24/3 2021. 

Hinton Cup. Matchtävling över säsongen för 32 deltagare. Spelas april – september. 

Herrtouren. Genomförs helgfria onsdagar från och med 1/4 till och med 23/9. 

Uppehåll den vecka klubben arrangerar sin golfvecka. 

Spelform: Slaggolf 18 hål, på Kvarnby 12 hål, 3 klasser. Tävlingen cirkulerar mellan klubbens 

banor enligt schema. 

Starter i 3-bollar med 8 bollar/timme. 

Även tee varieras enligt fastställt spelschema. 

2020 blir Kvarnby 12 hål, men Herrtouren kommer att cirkulera som tidigare. 

Det är inte osannolikt att ett antal medlemmar som spelar i Herrtouren kommer att välja 

medlemskategori ”Endast Kvarnby”. De kommer då att få betala tilläggsavgift när spelet är 

förlagt till Rönnebäck, och från 2020 även på Sofiedal. Detta kan leda till att ett antal 

medlemmar avstår från att spela på Herrtouren. 

Vårt mål är att trots detta uppnå oförändrat antal starter, givet att väder- och 

banförhållanden inte leder till färre spelomgångar. 

Avslutningstävling för de 88 spelarna med flest starter arrangeras på hemlig bana 1/10. 

100-årsmixen. Mixad partävling där lagets sammanlagda ålder skall vara lägst 100 år. 

Spelas 29/8 på Kvarnby. 

Lax-och kalkontävling. Slaggolf, singel. Spelas 7/10 på Sofiedal. 

Damer mot Herrar. Spelas 15/5 Sofiedal (damernas arr), 11/9 Kvarnby (herrarnas arr) 

Upptaktsmöte 

Öppet för alla klubbens herrar, kommer att hållas 25/3 kl 18.00 i Rönnehallen. 

Alla datum är preliminära 

 

SERIESPELSKOMMITTÉN 
 

I Seriespelskommittén ingår: Representationslag H22, H40, H50, H60, H70, H75 och H80 samt 

Hinton(s)laget. 

 

Kommittén har som mål att utveckla och leda Seriegolfen, samt att övervaka att bestämmelser 

och uppgjorda spelplaner följs. 

 

Kommittén har tillsammans med respektive lagledare som målsättning att de lag som deltager i 

seriespel skall uppnå en framskjuten placering i seriespelet och representera klubben på ett 

värdigt sätt. 

 

Kommittén skall verka för att träningstillfälle ges för de lag som ingår i kommittén och att dessa 

utnyttjas av lagmedlemmarna. Lagledarna i varje lag ansvarar för att så sker. 

 

Kommittén skall medverka till att på alla sätt stimulera och entusiasmera golfspelare inom alla 

kategorier. Målsättningen är att alla ska förbättra sitt golfspel genom att deltaga i olika tävlingar 

som anordnas av klubben samt att deltaga i Herrgolf och Antikgolf. 

 

Kommittén skall för att höja kvaliteten i verksamheten löpande följa upp resultaten och 

vidareförmedla information till alla som på något sätt är berörda. 
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Kommittén skall medverka till att alla skall trivas och ha trevligt på golfbanan oavsett om man 

är spelare på elitnivå, tävlingsspelare eller motionsspelare som har golfen som avkoppling eller 

för att skapa sociala kontakter. 

 

Seriespelskommittén ansvarar för herr-seniorernas seriespel och Hinton(s)laget.  

 

Kommittén har en kontaktperson som deltar på vår- respektive höstmöte som arrangeras av 

Skånes GF avseende seriespelet i Skåne. 

 

 

2020 kommer vi att ha 17 lag i gång i seriespelet. 

 

Deltagaravgiften för att ingå i ett lag är 300:- per person och år. 
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Budget 2020  

 

 INTÄKTER   

Junior och Elit        354 000,00 kr  

Damer        131 000,00 kr  

Dam, seriespel          13 000,00 kr  

Herrar        146 000,00 kr  

Herr, seriespel          45 900,00 kr  

Miljö                       0  kr  

Övrigt 
- Medlemsintäkter 
- Bidrag       510 000,00 kr  

Sponsor/marknad       250 000,00 kr  

Total    1 449 900,00 kr  

 
  

 
  

 
  

KOSTNADER  

Junior och Elit -     756 254,00 kr  

Damer -     114 000,00 kr  

Dam, seriespel -       34 600,00 kr  

Herrar -     146 000,00 kr  

Herr, seriespel -     159 260,00 kr  

Miljö -        10 000,00 kr  

Övrigt 
- Styrelsen 
- Administrativt -     179 786,00 kr  

Sponsor/marknad -       50 000,00 kr  

Total -  1 449 900,00 kr  

 


