
   Verksamhetsplan Orresta GK 2019  

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. 

I sina kontinuerliga möten arbetar styrelsen med att följa upp överenskomna åtgärdspunkter 

på ett strukturerat sätt. I dessa möten följer vi upp och avklarar samt utdelar nya åtgärder till 

personer som representerar de olika kommittéerna. Tillsammans följer vi upp och ser till att 

åtgärderna avslutas inom överenskommen tidshorisont. Nyheter och övrig klubbinformation 

ska regelbundet publiceras på vår hemsida. Medlemsbrev ska kontinuerligt sändas ut till 

klubbens medlemmar innehållande aktuell information. 

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

familjärt helt enkelt. Stämningen och trivseln på och omkring anläggningen ska vara av 

positiv karaktär. Vår anläggning ska vara en trivsam oas för oss golfare och övriga gäster. 

Vi strävar mot snabbare spel på banan, detta kan och skall ske utan stress och kommer att 

främjas av de nya reglerna som kommer tillämpas från säsongen 2019. 

 

Damkommittén 

 

Upptaktsmöte i April 2019. 

Damtävling 3-manna scramble med enbart medlemmar ihop med Vårpremiären 4 maj. 

Seriespel vardag och seriespel helg. 

Alla Damers Dag. 

Birdietävling 

Utse Orrestas Mesta Damgolfare. 

Avslutningsmöte och KM damer i september. 

 

Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén ska skapa ett intressant tävlingsprogram och öka intresset för medlemmar 

och andra golfare att spela golf. Orresta GK deltar 2019 med lag i Västmanlandsserierna H40, 

H60, H70, Damer vardag, Damer helg samt med ett lag i klubb SM Herrar. KM genomförs på 

samma sätt som 2018 med olika dagar för Damer och Herrar. Vi kommer även att arrangera 

Teen Tour First omg.2. För att förbereda oss för de ”nya reglerna 2019” behöver vi utbilda 

flera regelkunniga personer. Detta kommer att ske i kvartal 1 2019. Uppdatering av lokala 

regler (LR), tävlingsbestämmelser, banmarkeringar och hålindex kommer att göras i vanlig 

ordning. Den under 2018 genomförda banvärderingen som resulterat i ny CR/Slope kommer 

att gälla för 2019. Det framtagna och samordnade tävlingsprogrammet läggs upp i GIT för 

anmälan vid start av 2019. 

 

 

 

 



 

Juniorkommittén 

Orresta Gk,s juniorer kommer att tränas av Peter Lagelius precis som föregående år. 

Träningar kommer att hållas på måndagar och onsdagar där det kommer vara 2 grupper. En 

nybörjargrupp och en utvecklingsgrupp då det blir enklare att bedriva träningen på detta vis. 

Tanken är att vi ska börja med golfäventyret som är en mycket bra tränings- och 

övningsmetod fram till grönt kort. Det kommer då att finnas en 30- och 50-bana på 

övningsområdet som givetvis är öppen för alla medlemmar när inte juniorerna är där förstås. 

Peter Lagelius kommer att ha hjälp av minst 2 hjälptränare under säsong för att kunna lägga 

mer tid på individnivå för dom som behöver det men även för att kunna dela grupper till 

mindre. Vi kommer att köra vår Söndagstour som vanligt med uppehåll under 

semesterveckorna där det är ett gyllene tillfälle för våra juniorer att få komma ut på stora 

banan och känna på hur det är. Vårt populära sommarläger hålls i år V25 och vi siktar på att 

få ut så många juniorer som möjligt till Orresta men ett mål är 30-40 ungdomar som vanligt. 

Väl mött till ett bra golfår 2019! Niklas Löthegård och Peter Lagelius 

 

Medlemskommittén 
 

Medlemskommittén ska vara en länk mellan medlemmen och styrelsen genom att skapa ett 

transparent kommunikationsflöde via olika sociala medier tillsammans med 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. Medlems kommittén ska vara med att skapa 

förutsättningar för olika former av medlemsmöten under året. 

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. 
 

 

 

  

    

  

    

    

    

    

    

    



 

Tävlingar 

Orresta 

GK 2019 

   

Sö 21-apr Krattslaget Singel, PB 

Lö 04-maj Vårpremiären Dam/Herr klass 3-manna scramble PB 

Ti 14-maj VGDF Damer  Vardag Singel, Lag 

Må 27-maj VGDF H60 Singel, Lag 

To 06-jun Flaggolf den 6 juni Singel, Slagtävling 

Lö 08-jun Teen Tour First omg.2 Singel Scr 

Sö 09-jun Volvo World Golf Challange BB och PB 

Lö 29-jun Orresta Open 1-manna scramble 

Må 08-jul FAS  

Ti 09-jul FAS  

On 10-jul Alla Damers Dag  Fyrboll / FS PB 

To 11-jul Alla Herrars Dag Fyrboll / FS PB 

Fr 12-jul Äkta Makar / Sambos 6*3, Scr, GS, BB 

Sö 14-jul Golfresan On Tour Greensome PB 

Sö 04/aug. Lions Open Singel 

Lö 10/aug. KM Her Rond 1 & 2. KM H70 Singel  Scratch 

Sö 11/aug. KM Herrar Rond 3 Singel  Scratch 

Sö 18/aug. Sommar scramble 4 -lag 4-manna-scramble 

Sö 25/aug. VGDF Ungdom  

Må 02/sep. VGDF H70 Singel, Lag 

Sö 08/sep. Orresta Trophy Singel, hcp 

Sö 15/sep. Orresta KM Damer Scr & Hcp Singel Scr o Hcp 

To 26/sep. Höst Tour Klass A Singel 

To 03/okt. Höst Tour Klass C Singel 

    

Sö 06/okt. Krögarscramble 4-manna-scramble 

To 10/okt. Höst Tour Klass B  Singel 

Sö 20/okt. Funktionärsgolf Singel 

 


