Herrkommittén, Verksamhetsplan 2018
Målsättning
Vi vill välkomna alla herrar i vår verksamhet. Medlem, greenfee gäst, nybörjare som erfaren spelare, junior som senior. Vi
skall i idrottslig anda bedriva tävlingsverksamhet med inriktning på social gemenskap och hög delaktighet. Vi har även
som målsättning att utveckla vårt eget golfspel samt behålla och utveckla deltagarnas kunskaper gällande golfregler och
golfvett. Vi värnar om Kårstas klubbkänsla och utgår därför alltid från klubbens bästa i våra beslut och handlingar. Det
innebär att vi ser och förstår helheten i vår verksamhet och att alla roller/verksamheter bidrar till att utveckla klubben. Vi
arbetar även aktivt med att inkludera nya medlemmar i vår verksamhet både som spelare och funktionärer.

Herrkommittén
Med regelbundna möten under säsongen planerar och genomför vi vår verksamhet och arbetar aktivt för att genomföra
en så inspirerande golfsäsong som möjligt för alla inom ramen för vår verksamhet.

Nya deltagare
Vi kommer som tidigare år skicka ut info till nya medlemmar om vår verksamhet och samtidigt hälsa dem välkomna att
delta. Dessutom vill vi fortsätta att utveckla vårt samarbete med vår pro Mathias. Dels för att ha stöd i att utveckla
befintliga deltagare i vår verksamhet samt att hitta nya deltagare i de nya medlemmar som Mathias utbildar under året i
nybörjar-verksamheten. Denna information kommer naturligtvis att även gå ut till befintliga medlemmar för att få ännu
fler spelare att upptäcka glädjen i att spela herrgolfen.
Vi kommer också i vår att med klubbens hjälp kunna skicka ut en enkät till våra medlemmar för att få in ett bra underlag
för beslut hur vi kan utveckla oss ännu mer. Vi har en jättebra verksamhet redan idag men den som slutar bli bättre
slutar att vara bra.

Herrtouren
Vår säsongslånga tävling har vi döpt till ”Herrtouren”. Vi kommer att fortsätta att arrangera våra herrgolftävlingar på
onsdagar. Vi kommer även under 2017 att starta från två slingor vilket innebär att vi utnyttjar banas kapacitet på bästa
sätt. Eftersom vi har ett ökat antal deltagare så beslutade herrkommiten under säsongen att själva vara tävlingsledare
under tävlingarna. Det innebär att vi fortsatt kommer att jobba med spelare som funktionärer som ligger i vår strävan är
ju stor delaktighet i verksamheten. Men så kommer minst en i herrkommiten se till att det flyter på bra och att vi får ut
alla spelare så effektivt som möjligt. Vi behöver ju optimera resursutnyttjandet av vår fina bana. Vi har under året haft
ganska mycket greenfee gästar att ta hänsyn till vid deras varvning.

Matchmästaren
Matchspel en uppskattad spelform som vi fortsatt spela under gångna säsongen. Det var ett minskat antal deltagare
under 2017. Därför planerar vi att inför 2018 ha två tävlingar under våren där man kan anmäla sig för matchmästaren.
Dessutom kommer vi att i tourfinalen ha både en final samt en match och tredje pris. Vilket innebär att samtliga fyra som
går till semifinal är direktkvalificerade till tourfinalen. Detta i ett försök att ytterligare marknadsföra matchspelet och
utveckla vår verksamhet.

Herrtourfinalen
Har man deltagit tillräckligt många gånger under säsongen är man kvalificerad att delta i vår avslutningstävlig som vi
kallar ”Tourfinalen”. Man kan även kvalificera sig till finalen genom att spela matchmästarsemifinal. Viljan att få delta i
avslutnings-tävlingen har visats sig vara stort. Vilket vi tycker är glädjande.

Ekonomi
Herrkommitténs ekonomiska överskott går oavkortat in i klubbens övriga verksamhet. Dessutom bidrar herrkommitén
genom att använda restauranggruppen för fikat till eftersnacket.

Regelkunskap och golfvett.
Eftersom vi på Kårsta har en golfbana i absolut toppklass vill herrkommitén i vår verksamhet jobba för att de som deltar
aktivt i vår verksamhet skall värna om banan och dess kvalité. Vi har ju ett motto. ”Laga ett nedslagsmärke omgivningen
kan tro att det är ditt”. Vi började under 2017 att aktivt arbeta med att utveckla kunskapen runt regler och golfvett hos
våra deltagare. Detta med att bl.a. annat samarbeta med Mathias och hans program ”Golfregler och golfvett”. Vi kommer
att fokusera mycket på denna del under 2018. Detta för att utnyttja banan så mycket som möjligt, öka förståelsen för hur
vi kan värna om banan på bästa sätt samt öka spelupplevelsen och glädjen genom att jobba mycket med att förbättra
speltempot. Det sista är viktigt för att vi skall ha en så trevlig golfupplevelse som möjligt utan onödigt väntande med
irritation som följd.
Eftersnacket
Aktiviteten där vi bjuder deltagarna på kaffe och kaka efter rundan det så kallade ”eftersnacket” har fortsatt visats sig
vara jättebra för glädjen och sammanhållningen. Så det fortsätter vi med och vill utveckla. Vi ser att många i ett senare
skede av livet drabbas av diabetes 2 därför vill vi dra vårt stå till stacken och försöka motverka detta. Så tillsammans med
restauranggruppen vill vi utveckla och hitta enkla och nytigga tilltugg till eftersnacket.

Slutkommentar
Till slut vill jag tacka de funktionärer som hjälpt oss med stor flit och noggrannhet och jag hoppas att vi har lika stor hjälp
av er 2018. Vi vill även rikta ett stort tack till alla spelare som deltagit och spridit glädje. Dessutom rikta tacksamhet till
övrig personal på klubben som gör vår verksamhet möjlig.
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