Verksamhetsplan för Hinton Golf Club 2022

Hinton Golf Club
Jag hoppas att ni haft ett fint golfår fyllt med glädje och trevliga minnen. Det har återigen
varit ett speciellt år med tanke på diverse restriktioner och ovisshet men klubben har trots allt
haft en bred verksamhet.
Seriespelet på herrsidan ställdes in men har utförts för damer samt juniorer. Organiserade
träningar har varit igång igen efter stoppet föregående år och Dam och Herr-touren har
genomförts.
Kvarnbytolvan hade 7 omgångar med 361 startande . Antikrundan hade 14 omgångar med
656 startande
Intresset för att spela golf har varit fortsatt stort och trycket på banorna har varit högt och vi är
väldigt glada över att våra tre banor ger oss största möjliga tillgänglighet.
Vi hoppas att det stora intresset för golfen fortsätter och förhoppningsvis får vi en mild vinter
där vi kan utnyttja Kvarnby för större delen av vintern. En vinter med snö mår förvisso
banorna bra av.
Klubbens planer för nästa år är att fortsätta med programmen för Dam och Herrkommitté och
med hjälp av vår pro Martin för Junior och Elitkommittén.
Se till att utnyttja vår fina inomhushall nu under hösten/vintern och förbered er för en bra
golfsäsong 2022.
Visa respekt för varandra, fortsätt håll avstånd och ha roligt!
Daniel Linde
Ordförande Hinton Golf Club 2020-2021
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 haft.

Damkommittén

Damkommittén verkar för att ge damerna i klubben tävlingar, trivsel och gemenskap.
Damkommittén består av Lena Runermark (ordförande), Marie Tiljander (sekreterare), Anette
Melbacke (ekonomi) samt Ulla Pressing (tävlingar).

Mål
•

Att under 2022 bibehålla antalet kvinnliga medlemmar. (i okt. 2021 har vi 761 kvinnliga
medlemmar)

•

Få fler damer till Damtouren. Antalet starter 2021 var 381 med början 1 juni.

•

Att få fler medlemmar på vår Facebooksida ”Vill du spela golf…”. Detta är en sluten
grupp för damerna, där man kan gå in och skriva om man vill boka spel, ha spelpartner
eller tävlingspartner. Nu är det 91 medlemmar och målet inför 2022 är att nå upp till 120
medlemmar.

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:
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
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
sprida kännedom om vår Facebooksida ”Vill du spela golf…” för att få fler damer att
hitta golfpartners
erbjuda klubbens damer olika aktiviteter både golfrelaterade och även andra som
bidrar till att öka gemenskapen
arrangera följande tävlingar där alla tävlingsavgifter går tillbaka till vinnarna:
· Damtouren
· Ladies Win-Win Cup (matchspel)
· Drömrundan (eclectic)

Vi skall 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, MAXI Sommarflirt, Nattgolf)
arrangera tävlingar där även damer från andra klubbar kan delta (Utbytesgolf,
Seriespel, Nationell Damdag, Hjärtgolfen)
söka sponsorer och samarbetspartners för att minska kostnaderna för Damkommittén
och därmed också klubben
aktivt verka för att damerna ska trivas och rekommendera Hinton GC för alla som
söker medlemskap i en golfklubb
med hjälp av Academy och kansli fånga upp alla nya damer/nybörjare och erbjuda
dem möjlighet att snabbt komma in i gemenskapen

Herrkommittén

Herrkommittén arrangerar tävlingsaktiviteter för klubbens seniorer, där såväl tävling, som
social gemenskap, är grundpelare.
Herrkommittén består av Ingemar Voss (ordförande), Kent Abäck (sekreterare), Jan Ramqvist
(kassör) samt Bengt Bjerlander, Peter Persson, Leif Petersén och Mats Wallentheim.

Mål
Covid-19-pandemin är sannolikt inte över än, nya utbrott kan komma att inträffa, och då
påverka genomförandet av verksamhetsplanen.
Målet är dock att genomföra ett normalt verksamhetsår, men med beredskap att förändra
utifrån aktuellt läge då så krävs.

Strategi
Att främst erbjuda veckovis återkommande aktiviteter året runt, under förutsättning att väderoch banförhållanden tillåter det.

Aktiviteter
Herrkommittén kommer att arrangera:
Vintertouren – Pågår till och med 23/3. Återupptas i oktober. Spelas över 9 eller 12 hål
beroende på vilken bana som är öppen för vinterspel.
Hinton Cup -- Matchtävling över säsongen för 32 deltagare. Spelas april – september.
Herrtouren -- Spelas helgfria onsdagar från 6 april till 28 september och avslutas 6
oktober. Spelas som slaggolf 12 resp. 18 hål i 3 klasser. Tävlingen cirkulerar mellan
klubbens banor.
100-årsmixen -- Mixad partävling där lagets sammanlagda ålder skall vara lägst 100 år.
Spelas 28/8 på Sofiedal.
Lax-och kalkontävling -- Slaggolf, singel. Spelas 12/10 på Sofiedal.
Damer mot Herrar -- Spelas i maj på Kvarnby (damernas arr.) och i september på Kvarnby
(herrarnas arr.)
HK:s Seniorslag – Öppen för herrar födda 1956 eller tidigare. Spelas i oktober.

Vidare kommer herrkommittén att arrangera upptaktsmöte, öppet för alla klubbens herrar, den
21/3 i Rönnehallen.

Seriespelskommittén

Seriespelskommittén leder och utvecklar Hinton Golf Club:s medverkan i herrseniorernas
seriespel samt övervakar att bestämmelser och uppgjorda spelplaner följs. Vidare ansvar
kommittén för Hinton(s)laget.
HGC har representationslag i H22, H40, H50, H60, H70, H75 och H80 samt i Hinton(s)laget.
Under 2021 kommer HGC att ha 17 lag i Skånes Golfförbunds seriespel.
Seriespelskommittén består av Tomas Swensson, Leif Petersén samt Marcus Ekelund.

Mål
Kommittén har tillsammans med respektive lagledare som målsättning att de lag som deltar i
seriespel skall uppnå en framskjuten placering och representera klubben på ett värdigt sätt.

Aktiviteter
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.
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.
Höja kvaliteten i verksamheten genom att löpande följa upp resultaten och vidareförmedla
information till alla som på något sätt är berörda.
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.
Ha en kontaktperson som deltar på vår- respektive höstmöte vilket arrangeras av Skånes
GF avseende seriespelet i Skåne.

Juniorkommittén

Juniorkommittén erbjuder juniorer bredd-, utveckling- och elitverksamhet så att dessa skall
kunna utvecklas efter bästa förmåga på den nivå man befinner sig. Juniorträningen är indelad
i
Breddträning, Framtidsgrupp, Utvecklingsgrupp, Tävlingsgrupp och Elitgrupp.
Juniorkommittén består av Niclas Rosqvist (ordförande), Markus Svensson, Pär Kadziolka
och Anderas Karmlid. Juniorkommitténs arbete sker i nära samverkan med klubbens tränare.

Under 2022 fokuserar juniorkommittén på följande:

Utbildning ledare och föräldrar
Detta påbörjade vi under 2020 och vi fortsätter med detta arbete.
Juniorerna och föräldrar utbildas enligt Svenska Golfförbundets GL1 och GL2 för att kunna
axla rollen som ledare för nya golfare i golfäventyret.
Föräldrar utbildas för att kunna hålla i föräldraledd juniorträning, detta medför ökade
träningsmöjligheter och tillfällen för juniorerna.
Öka föräldrar engagemanget i juniorernas träning och utveckling samt i juniorverksamheten.
Föräldrar möte/utbildningar
Vi vill öka föräldrarnas engagemang i sina barns träning och utveckling.
Hålla 1–2 föräldramöten per år i respektive träningsgrupp. Möten är för att informera om
läget, planer, kurser mm.
Utbildningar till föräldrar i kost och idrottspsykologi för att föräldrar ska ha samma
utgångspunkt som juniorerna får.
Lägerverksamhet
Lägerverksamheten kommer att fortsätta och att utvecklas. Vi kommer sträva efter att
införliva dom olika nivåerna på juniorerna med varandra. Detta gäller påskläger, sommarläger
och höstläger.
Aktiviteter
Vi vill utveckla fler aktiviteter som integrerar våra olika nivåer och åldrar. Detta kan vara
läger men även att hitta sätt där alla juniorer kan mötas och lära känna varandra som

exempelvis att gå och simma, spela bowling, åka till Tivoli mm.
Samarbete med Kul i Malmö
Utöka samarbetet med Kul i Malmö att förutom på sommarlov även inkludera sportlov,
påsklov, höstlov och Prova på aktivitet. Vi fortsätter genom detta öka möjligheten för fler att
upptäcka golfens fantastiska värld samt ge våra juniorer möjligheten att vara ledare och
förebilder.
Tjejgolf med vår tränare Julia Kretz
Vi vill utveckla ett koncept för att få fler tjejer att börja spela golf och fortsätta att spela golf.
Vi vill ge dom möjligheten att lära känna varandra och umgås oavsett vilken nivå dom är på.
Målsättningen med detta är att stärka och öka tjejernas närvaro samt få en jämnare
könsfördelning.
Mall för mail-utskick
Skapa en mall för att juniormejl ska ha en enhetlig profil och att juniorer och föräldrar ska
känna igen utskick från oss.
Kontrakt för elitjuniorer
Vi kommer att förändra och utveckla juniorkontrakten för elit och tävlingsgrupperna.
Det skall vara tydligare för juniorerna vad som förväntas av dem.
Marknadsföring
Vi vill öka vår synlighet på sociala medier och synas mer på de plattformar där juniorerna är.
Typ tiktok snapchat, INSTA gram m.fl.
Juniorkommittén, kallelse, agenda, uppgifter
Rekrytera fler frivilliga som vil vara med och hjälpa till i juniorverksamheten.
Vi ska jobba med att utveckla hur juniorkommittén skall verka och arbeta.

Budget 2022

Intäkter

(Kr)

Junior och Elit

537 000

Damer

152 000

Damer, seriespel

12 000

Herrar

144 000

Herrar, seriespel

46 000

Miljö

0

Övrigt
Medlemsintäkter
Bidrag

600 000

Sponsor/marknad

250 000

Summa intäkter

1 740 900

Kostnader
Junior och Elit

-1 010 000

Damer

-155 000

Damer, seriespel

-32 000

Herrar

-144 000

Herrar, seriespel

-175 000

Miljö

-10 000

Övrigt
Styrelsen
Administration

-164 000

Sponsor/marknad

-50 000

Summa kostnader

-1 740 900

