Verksamhetsplan för Hinton Golf Club 2023

Hinton Golf Club
Jag hoppas att ni haft ett glädjefyllt golfår 2022 fullt med trevliga rundor, minnesvärda händelser och gott
sällskap. Efter två tuffa år med restriktioner har vi nu fått spela golf och umgås fritt, tänk att något så självklart kan kännas som en sådan frihet.
Samtliga kommittéer (junior, elit, dam, herr och seriespel) har varit igång fullt med sina aktiviteter. Det har
spelats seriespel med goda resultat. Våra juniorer har representerat vår klubb väl. Dam och Herrkommittéen
har fortsatt sitt fina arbete med flera aktiviteter som lockat många medlemmar.
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.

Verksamhetsplan för Damkommittén HGC 2023
Damkommittén består av fyra ledamöter:
Lena Runermark, ordförande
Marie Tiljander, sekreterare
Anette Melbacke, ekonomi
Ulla Pressing, tävlingar
Vi arbetar för att ge damerna i klubben tävlingar, trivsel och gemenskap.

MÅL
• Att under 2023 bibehålla antalet kvinnliga medlemmar. (Okt. 2022 har vi 790 kvinnliga medlemmar)
• Få fler damer till Damtouren. (Antalet starter 2022 var 761). Målet är att öka med 5 % vilket innebär en ökning med 38 starter.
• Att få fler medlemmar till vår privata 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 vi 111 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 varierat utbud av tävlingar
- fortsatt delta i av Skånes Golfförbund anordnade tävlingar
- fortsatt 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 någon form av subventionerad träning hos Hinton Golf Academy för dem som väljer att delta i de
olika kategorierna av seriespel
- arrangera tävlingar där även damer från andra klubbar är välkomna, i syfte att få fler intresserade av vår
klubb och verksamhet
KOMMUNIKATION
Vi ska:
- 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 och
få nya medlemmar att snabbt komma in i gemenskapen
AKTIVITETER
Vi ska:
- delta i Skånes Golfförbunds seriespel för damer
- arrangera följande tävlingar där alla tävlingsavgifter går tillbaka till vinnarna:
· Damtouren
· Ladies Win-Win Cup (matchspel)
· Drömrundan (eclectic)
Vi ska dessutom
- arrangera ett 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
- arrangera tävlingar där även damer från andra klubbar kan delta
- 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
- aktivt verka för att fånga upp alla nya damer/nybörjare och erbjuda dem möjlighet att snabbt komma in i
gemenskapen

Verksamhetsplan för Herrkommittén Hinton Golf Club 2023.
Herrkommittén arrangerar tävlingsaktiviteter för klubbens seniorer, där såväl tävling, som social gemenskap, är grundpelare.
Mål för verksamhetsåret.
Många besvärande omvärldsfaktorer kommer att påverka såväl Hinton Golf AB, som klubben i förlängningen, med högre kostnader för driften, och därmed högre spelavgifter.
Samtidigt ökar också de enskilda medlemmarnas levnadsomkostnader. Tillsammans kan detta kanske komma att påverka deltagande i tävlingar och andra arrangemang där avgifter förekommer.
Verksamhetsplanen utgår dock från att ett normalt verksamhetsår skall kunna genomföras, men med beredskap att förändra utifrån aktuellt läge om så krävs.

Strategi.
Att främst erbjuda veckovis återkommande aktiviteter året runt, under förutsättning att väder- och banförhållanden tillåter det.
Planerade aktiviteter.
Vintertouren. Startar 26/10 2022 och spelas därefter till och med 15/3 2023 med uppehåll under helgerna i
december - januari.
Anmälan, betalning och lottning i GIT.
Spelas på Kvarnby, som är ”vinterbana” under denna tid.
Avslutningsarrangemang/tävling på Kvarnby 22/3. Reservdag 29/3. Kanonstart.
Vintertouren återupptas i oktober 2023.
Herrtouren. Spelas helgfria onsdagar från och med 5/4 till och med 27/9 med uppehåll den vecka klubben
arrangerar sin golfvecka, totalt 25 omgångar.
Avslutningsarrangemang 5/10.
Spelform: Slaggolf 18 hål, på Kvarnby 12 hål i 3 klasser. Tävlingen alternerar mellan klubbens tre banor enligt schema.
Starter i 3-bollar med 8 bollar/timme.
Tee enligt fastställt spelschema.
Anmälan, betalning och lottning i GIT.
100-årsmixen. Mixad partävling där lagets sammanlagda ålder skall vara lägst 100 år.
Spelas om möjligt på Kvarnby 26/8, och då med kanonstart.
HK:s Seniorslag
Öppen för herrar födda 1958 eller tidigare, och som är medlemmar i Hinton GC.
Tävlingen spelas på Rönnebäck 11/10 som 18 håls slaggolf i 4 åldersklasser.
Kanonstart.
Damer mot Herrar. Spelas i maj på Kvarnby (damernas arr), och i september på Kvarnby (herrarnas arr)
Upptaktsmöte
Öppet för alla klubbens herrar hålls 20/3 i Rönnehallen.

Malmö 22 10 18
För Herrkommittén
Ingemar Voss

Verksamhetsplan Junior och Elitkommittén
Utdrag ur ”Verksamhetsplan och vision för Juniorverksamheten 2020 till 2025”.
Planen finns tillgänglig på hemsidan under:
https://hintongolf.se/om-oss-junior/juniorverksamhet/
För 2023 har juniorkommittén fastställt följande att prioritera och fokusera på.
Juniorkommittén, kallelse, agenda, uppgi er
Juniorkommittén i samråd med Golf PRO ska jobba med att utveckla hur juniorkommittén skall verka
och arbeta samt rekrytera fler frivilliga som vil vara med och hjälpa till i juniorverksamheten.
Utbildning ledare och föräldrar samt föräldramöte.
Juniorerna och föräldrar utbildas enligt Svenska Golfförbundets GL1 och GL2 för att kunna axla rollen
som ledare för nya golfare i golfäventyret. Detta påbörjade vi under 2020 och vi fortsätter med detta arbete även under 2023.
• Föräldrar utbildas för att kunna hålla i föräldraledd juniorträning, detta medför ökade träningsmöjligheter
och tillfällen för juniorerna.
• Öka föräldraengagemanget i juniorernas träning och utveckling samt i juniorverksamheten.
• Hålla 1 till 2 föräldramöten per år i respektive träningsgrupp. Möten är för att informera om läget, planer,
kurser mm.
• Utbildningar till föräldrar i kost, idrottspsykologi och mental träning för att föräldrar ska ha samma utgångspunkt som juniorerna får.
Föräldraledda aktiviteter
Juniorkommittén i samråd med Golf PRO behöver lägga upp program för aktiviteter som föräldrar och
juniorer kan hålla i. Syftet skall vara att ha ett dokumenterat tillvägagångssätt som kan utvecklas och förbättras, samtidigt som vi inte skall behöva göra om arbetet varje gång utan att det finns en färdig mall.
• Föräldrar (och juniorer) håller träning
• Föräldrar (och juniorer) håller i tävling på klubben
• Föräldrar (och juniorer) håller i lagtävling (Matchligan, Bruttoligan, Scrambleligan)
• Föräldrar (och juniorer) håller höst Scramblen
• Föräldrar (och juniorer) håller i marknadsföring
• Föräldrar (och juniorer) håller juniorstolpen/sponsring
• Föräldrar (och juniorer) håller i julfest
• Föräldrar (och juniorer) håller i sommarfest
 Föräldrar (och juniorer) håller i halloween natt/kvälls golf
Lägerverksamhet kommer att fortsätta och att utvecklas. Juniorkommittén i samråd med Golf PRO kommer sträva efter att införliva dom olika nivåerna på juniorerna med varandra. Detta gäller påskläger,
sommarläger och höstläger. Vi har även återupptagit samarbeten med andra klubbar efter pandemin.

Aktiviteter
Juniorkommittén i samråd med Golf PRO 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.

Fortsatt utökat 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. Detta arbete
har pågått under ett flertal år och utökades med drop-in golf för juniorer under våren 2022.
Tjejgolf.
Vi vill fortsätta 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. Då vi tappat vår
kvinnliga tränare är detta något vi måste planera om för 2023.

Verksamhetsplan 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 2023
kommer HGC att ha 15 lag i Skånes Golfförbunds seriespel.(Ett mindre än 2022)
Seriespelskommittén består av Tomas Swensson, Leif Petersén samt Viktor Lundberg.
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.
Allt överskott från seriespelsverksamheten i Skåne går till juniorverksamhet i Skåne. Friskvård när den är
som bäst.
I år skall vi dessutom införa begreppet idrott i vår verksamhet. Storvulet uttryck men ju äldre vi blir desto
mer idrott blir golfen. Vi skall införa åldersbaserad träning för de som är hugade i serielagen.
Detta kommer att innebära bättre placeringar för lagen samt ett bättre golfspel för individen men inte minst
ett vitalare liv i vardagen högre upp i åldrarna.

Budget 2023

