
   Verksamhetsplan 2018  

Glädje och entusiasm präglar hela verksamheten på Orresta golfbana. Vi kan notera att 
stämningen och trivsel på och omkring banan är positiv. Vår bana är en trivsam oas för oss 
golfare och den ska bli ännu bättre. 

Nyheter och övrig klubbinformation skall publiceras regelbundet på hemsidan. Regelbundet 
sänds ett medlemsbrev ut till Klubbens Medlemmar med aktuell information. 

Medlemskommittén  

Medlemskommittén ska vara en länk mellan medlemmen och styrelsen genom att skapa ett 
transparent kommunikationsflöde via olika sociala medier. Medlemskommittén ska skapa en 
aktivitetsplanering och utföra densamma för golfklubben. Våra medlemmar ska känna sig 
välkomna. Vår atmosfär ska vara välkomnande och präglas av samhörighet i klubben. Vi tror 
på långsiktighet och vår avsikt är att våra medlemmar naturligt ska vilja stanna kvar i 
klubben. Nya medlemmar får ett välkomstbrev från styrelsen som även inkluderar 
information från Orresta golf AB. Medlemsinformation ska även regelbundet skickas ut 
under året – tätare under säsong. Vi ska även, med riktad information, förmedla behovet av 
golf värdar, tävlingsledare och faddrar för nya och gamla medlemmar. Tillsammans med 
kansliet ska vi sedermera arbeta med att tillsätta behovet av golfvärdar under säsongen. 
Vidare ska vi ansvara för att bestämda aktiviteter sker i linje med styrelsens beslut. För 2018 
primärt arrangera Orrestadagen. Vi kommer även att ta fram en gemensam logotyp för 
samtliga aktiviteter och tävlingar och ett standardiserat formulär för våra 
tävlingsinbjudningar. 

Damkommittén                                                                                         

Damkommittén har som uppgift att tillvarata damernas intressen där man får tillfälle att 
spela med andra damer både i vår klubb och i andra klubbar i Västmanland. Det är viktigt att 
skapa förutsättningar för att damer vill stanna kvar i klubben och vi ska kontakta nya dam 
medlemmar och ordna med fadderverksamhet. Fortlöpande information till damerna 
kommer att skickas ut med mail och bilder. Vi ska anordna upptaktsmöte med ett trevligt 
program. Vi ska vara lyhörda för damernas önskemål på upptaktsmötet Så att vi får ett så 
bra golfarrangemang under säsongen som möjligt. Seriespel i Västmanland fortsätter med 
vardag och helg. Vi kommer att fortsätta med våra priser för Orrestas Mesta Damgolfare, 
Eclectic och Birdiemästarinna. Vi kommer att ordna vår traditionella Alla Damers Dag och 
sprida inbjudan till alla klubbar i Västmanland. Vidare så ska vi att arbeta för att få in fler 
damer på fadderlistan. Slutligen så kommer vi att anordna avslutningsmöte samma dag som 
damernas KM. 

Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén ska skapa ett intressant tävlingsprogram och öka intresset för 
medlemmar och andra golfare att spela golf. Orresta GK deltar 2018 med lag i 
Västmanlandsserierna H40, H60, H70, Damer vardag, Damer helg samt med ett lag i klubb 
SM Herrar. För VGDF arrangerar vi DM Västmanland Herrar/Damer. KM genomförs på 
samma sätt som 2017 med olika dagar för Damer och Herrar. Vi kommer även att ha ett 
match KM. 



För att förbereda oss för de ”nya reglerna 2019” behöver vi utbilda flera regel kunniga 
personer. Uppdatering av lokala regler (LR), tävlingsbestämmelser, banmarkeringar och 
hålindex kommer att göras i vanlig ordning. Det framtagna och samordnade 
tävlingsprogrammet läggs upp i GIT för anmälan vid start av tävlingssäsong 2018. 

Juniorkommittén 

På Orresta strävar vi efter att bedriva en rolig och utvecklande träning för våra juniorer. 

Vi vill att klubben ska vara en trygg mötesplats för ungdomar och vill inspirera till att fler 
oavsett ålder vill börja spela golf och för att säkerställa återväxten i klubben. 

Våra träningar bedrivs i olika grupper beroende på ålder och spelarnivå där vi tränar 2 
ggr/vecka med vår pro som ledare samt en föräldragrupp som hjälper till vid behov. Det 
kommer även att finnas möjlighet till extra träning för dom som vill satsa lite mer på golfen. 
Under vintersäsong har vi en målsättning att använda vår golfstudio för teknik- och 
fysträning.  

Ett mål vi har är att ha några som spelar i Västmanlandserien, Skandia tour, Skandia cup, 
samt att få fler att ställa upp i klubbtävlingar. 

 

Gemensamma Mål     

För att vi tillsammans ska lyckas uppnå våra mål måste alla inblandade aktivt delta i 
utvecklingen av Orresta Golf. Genom att alla drar åt samma håll kommer vi att bli en ännu 
bättre klubb och ha en bana som ständigt utvecklas och förbättras. 

Kännetecknande för Orresta GK ska vara vänlighet, bra bemötande och god service – 
familjärt helt enkelt. 

Vi strävar slutligen mot snabbare spel på banan, detta kan och skall ske utan stress. 

För att vi tillsammans ska lyckas uppnå våra mål måste alla inblandade aktivt delta i 
utvecklingen av Orresta Golf. 

 Genom att alla drar åt samma håll kommer vi att bli en ännu bättre klubb och ha en bana 
som ständigt utvecklas och förbättras. 

Kännetecknande för Orresta GK ska vara vänlighet, bra bemötande och god service 

– familjärt helt enkelt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga Till Verksamhetsplan 2018  

    
Tävlingar Orresta GK 2018    

    
Datum Dag Aktivitet Spelform 

08-apr Sö Krattslaget Singel, PB 

05-maj Lö Vårpremiären 2-manna scramble PB 

15-maj Ti VGDF Damer  Vardag Singel, Lag 

28-maj Må VGDF H40 Singel, Lag 

02-jun Lö DM Västmanland Herr / Dam Singel, Scratch 

06-jun On Flaggolf den 6 juni Singel, Slagtävling 

10-jun Sö Volvo World Golf Challange BB och PB 

30-jun Lö Orresta Open 1-manna scramble 

10-jul Ti Alla Herrars Dag Fyrboll / FS PB 

11-jul On Alla Damers Dag  Fyrboll / FS PB 

12-jul To Ny tävling - Namn? Irish Greensome 

13-jul Fr Äkta Makar / Sambos  
15-jul Sö Golfresan On Tour Greensome PB 

04-aug Lö KM Herrar Rond 1 & 2 Singel  Scratch 

05-aug Sö KM Herrar Rond 3 Singel  Scratch 

06-aug Må VGDF H70 Singel, Lag 

12-aug Sö Lions Open Singel 

19-aug Sö Sommarscramble 4 -lag 4-manna-scramble 

20-aug Må VGDF H60 Singel, Lag 

09-sep Sö Orresta Trophy Singel, hcp 

16-sep Sö Orresta KM Damer Scr & Hcp Singel Scr o Hcp 

20-sep To Höst Tour Klass D Singel 

01-okt Må Höst Tour Klass A Singel 

06-okt Lö Forsberg Open Singel 

07-okt Sö Krögarscramble 4-manna-scramble 

14-okt Sö Funktionärsgolf Singel 

15-okt Må Höst Tour Klass B  Singel 



 


