
 
 

 

Verksamhetsplan för Degeberga-Widtsköfle Golfklubb 2021 

 

Bakgrund 
Degeberga-Widtsköfle golfklubb ligger strax öster om Degeberga tätort och är en ideell förening. 
Marken för golfbanan arrenderas av Widtsköfle slott och klubben har en 18-håls bana, en  9-håls 
bana, footgolfbana, träningsområde och klubbhus med omklädningsrum och servering.  
Klubben tillhör riksidrottsförbundet som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och 
gemenskap.  

 

Vision och målsättning 
Vår vision är att vara regionens bästa hedbana med målsättning att erbjuda en total golfupplevelse i 
en unik natur. 
 

Banorna och övningsområde 
Vi lägger våra resurser huvudsakligen på att hålla banorna i bästa möjliga skick till nöje för samtliga 
från nybörjare till elitspelare och greenfeegäster samt även möjliggöra arrangemang av tävlingar på 
en bra nivå. På vår gräsrange och på vårt naturliga övningsområde ger vi möjlighet till våra 
medlemmar och gäster att utveckla sitt golfspel. 
Vår korthållsbana är den optimala ingången för våra nya medlemmar att lära sig att spela golf. 

 
Klubbhus och camping  
Klubbhuset med tillhörande omklädningsrum, camping och dess omgivning skall skötas så att det 
motsvara de krav och förväntningar som våra medlemmar, gäster och campare har. 
  
Servering 
Viss servering bedrivs i egen regi. Om förutsättningarna ändras är inriktningen att arrendera ut 
restaurangen. 
 

Trivselfaktor 
Vi är en ideell förening som bygger på att medlemmarna trivs i klubben. Detta innebär att den 
viktigaste tillgången är varje enskild medlem. Vi vill uppfattas som en välkomnande klubb som är 
öppen för alla. För att ha en hög trivsel på hela vår anläggning gäller HELT-RENT-SNYGGT.   
 

Målsättning 
• Medlemmar och gäster ska möta en trivsam miljö och få en utmanande golfupplevelse 

• Nuvarande medlemmar ska trivas och vilja stanna i klubben 

• Nya medlemmar och greenfeegäster ska finna vad de önskar 

• Medlemskap för familjer skall underlättas för att där igenom stimulera familjegolf 

• Erbjuda möjlighet till friskvård genom golfspel och footgolf 

• Medlemmar och gäster inspireras till att tävla både i lag och individuellt 

• Medlemmarna ska ges möjlighet att utveckla sitt golfspel  

• Klubbens ekonomi ska vara i balans 

• Vi optimerar en välskött bana och ett gott bemötande 



• En god arbetsmiljö för våra anställda  

• Klubbens organisation skall vara organiserad så att vi optimera våra resurser  

• 2021 skall vi öka antalet medlemmar och greenfeegäster i förhållande till 2020 

 

Styrelsen 

Styrelsen är ansvarig för att styra och utveckla klubben utifrån visionen, målen och perspektiven 

medlemmar, medarbetare, gäster och ekonomi. 

 

Kommittéer och ansvarsområde i klubben 
Under styrelsen finns kommittéer som utifrån styrelsens övergripande vision och mål bryter ner 
klubbens mål till egna verksamhetsplaner och handlingsplaner samt genomför dessa för att 
tillsammans uppnå klubbens mål. 

  

Marknads- & sponsorkommittén 
Är ansvarig för klubbens kommunikation, marknadsföring och sponsorsamarbete samt utveckla dessa 
i en positiv riktning. 

 
Medlemskommittén 
Är ansvariga för att arbeta med trivselskapande aktiviteter inom klubben och dess medlemmar 

oavsett ålder, kön och spelskicklighet. Detta görs bl.a. genom paragolf, juniorsektion, herrsektion, 
damsektion och seriespel 
 
Tävlingskommittén 
Är ansvariga för att planera och genomföra säsongens tävlingsprogram samt utse och utbilda 
tävlingsledare och funktionärer så att tävlingarna kan genomföras med rätt kvalité. 

 
Bankommittén 
Är ansvarig att utifrån skötselplanen sköta banorna och området runt klubbhuset, träningsområdet 
och campingen på det mest optimala sätter för att ge en bra golfupplevelse. 

 
Personalfrågor 
Är ansvariga för att planera så att vi har rätt bemanning och organisation på vår anläggning för att 
sköta den på ett optimalt sätt. 

 
Kontorsfrågor 
Är ansvarig för att receptionen och shopen drivs på ett optimalt sätt och att det finns ett utbud som 
passar våra medlemmar och greenfeegäster. 

 
Fastighetsfrågor 
Är ansvarig för att fastigheterna underhålls enligt fastställd plan. 
 

Serveringsansvarig 
Är ansvarig för att serveringen bedrivs på ett rationellt sätt i samråd med reception och ansvarig för 
kontorsfrågor. 
 

Aktiviteter 
 
Respektive kommitté och ansvarsområde har fastställt verksamhetsplaner för att bidra med 
aktiviteter för att uppnå DWGK:s Verksamhetsplan 2021. Finns tillgängliga på kansliet. 
 


