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Styrelsen med helheten i klubben

Vi blickar tillbaka pA 2014 med en sAsong och en bana, som hade stora fdrviintnlngar
p5 sig efter 2013 och Jag tror ingen blev besv^iken d3 banan kanske tlll och med var
sn6ppet bAttre an 2013. Vi kan med stolthet Ster visa upp en bana som kan
konkurera med dvriga banor i Norrland nar det giiller kvalitet och finish.
Vintern var grym mot v6ra greener, men tack vare ett beslut att redan under januari
och februari hacka isen och ta bort den fr8n greenerna sB lyckades Vi med bedriften
att ha klart godkAnda greener redan i siisongstart. Det har varit en sasong som i

likhet med tidigare 3r varit fylld av huindelser som p5verkat oss som golfare i

H ussborg Golfklubb.

. Mikael Nordberg fr8n Svensk Jordelit arbetade femte eret som inhyrd Course
Ma nager.

. John Long hade fortsatt tjdnsten som proltriinare och utbildare och svarade for
spelmomentet for nybdrjare. Teorldelen baseras p6 sjiilvstudier och web
baserad skrivning f6r godkiin nande.

. Goltueckan undei dirigent Hans Karlsson en total framg5ng med over 800
startande fordelade pd sex tdvlingsdagar.

. Arbetet med Golfbanan och dess finish har fortsatt aven 2014 och delar av
bankommitten har lagt ned ett mycket stort arbete som det 95r att folja pE

klubbens hemsida under kommitt6n. Bankommitt6n har vidare unde-r nagra

timmar per vecka varit lank mellan Mikael och arbetsfdrdelningen pd banan'

Antalet medlemmar har okat marginellt mot 2013 och vi inom klubben hoppas att det

dr en trend som hSller i sig aven 2015. Hussborg har iiven 2014 haft avtal med

foretaget A-golf som genom mail stallt ett antaliregor till samtliga som gastat-V8r

bana i0t+. iack varJdessa svar har vi f|tt viirdefulla kunskaper aven infor 2015 och

iu"n r.*u pE oss att leva upp till resultaten trln 2Q74. Namnas- kan att Hussborg

n..""0" ia 13:e plats nat det geillet service och bemotande pA golfanliiggningar i

sv".ige oin v8r tidigare 1 plats i6r restaurangen blev 2014 en hedrande 2 plats efter

Bestad.

Greenfee qAster har under 2014 okat nSgot i antal, men minskat i pengar d5 flertalet
g;iGi Lo;me. ftEn v6ra samarbetsklubbar. Konceptet golfpaket har gliidjande en

fl,truti po.itiu trend med olika prtslosningar. Klubben kommer diirmed fortsatt att
siddja tterrg8rden att fortsatt jobba for att Vi skall bli en aktiv part i Hussborgs

ambltion ati bli dlstriktets koncept med en bra bana fdr gotf, bra mat och boende mitt
ien golfbana.

Aven 2014 hade var PGA Pro John Long hand om juniortraningen och "grdna kortet"

kurser fdr de som vill borja med golf. N4ed facit i handen s6 var antalet personer som

gick kursen n39ot fiirre An 2013 (ca 25 personer) deltog i 6rets kurser'

Aret slutade med att vi var 586 medlemmar i klubben, varav 23 var passiva Antal'

som innehar spelraittsbevis, har tyvdrr minskat med 5 personer 2014'
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Nar det galler ekonomin redovisar klubben ett positivt resultat f6r 2014. Kansliet har
2014 varit bemannat av John Lono och Sara Strandbero som varit anstdllda av
HerrgSrden dar John i sin roll som-PGA pro hanterat sp6lmomenten i grdna kort
utbildningen. Sponsorintiikterna ligger som tidigare pE bandgaren och 2014 har det
tillkommit en hilsponsorer och fdrsvunnit tv5. Hela hanteringen och forsAljning av
reklam och sponsring kommer iiven fortsatt att hanteras av Hussborg Herrgdrd, vilket
dairmed skapar baftre forutsaittningar for paketl0sningar anpassade till sponsorernas
6nskem3l. Banan har infdr 2015 Stta ledioa h8l som det iobbas fdr att hitta soonsorer
till infor 2015.

Styrelsen kommer att st6 fast med mSlsiittningen att under 2015 fortsatta pE den
inslagna vdgen och vdrda ett gott samarbete med Hussborg HerrgSrd och darmed
sakerstiilla att de medel vi tillsammans skaDar i klubben iforsta hand kommer
medlemmarna till del. genom att kunna erbjuda en forstklassig bana.

Som tidigare 3r kan man inte nog prisa allt jobb klubbens kommitt6er lagger ned
under hela sasongen. Detta galler alla inblandade utan att safta n6gon framfdr den
andre. Styrelsen har 2014 haft 5 protokollforda moten. Modellen med adjungerande
infor varje mOte kommer att fortgS Aven 2015 d3 6renden i v8r golfklubb ligger
mycket mer p3 verksamhet inneliggande sasong An pE investeringar i en framtid.

Det ar en fdrhoppning att 2015 skall bli det 3r dd anliiggningen Hussborg iintligen
genererar vinst som dE forhoppningsvis kan reinvesteras^ i anlaggningen 

^och 
dA aven

golfbanan. Muren bakom adertonde green som rasade pd grund av ett vSldsamt
skyfall 2013 eir 6ter pi plats i helt nytt utfdrande. lvlaskinparken har utdkats med en
ruffklippare sA att det nu finns tvi st att tillg8., For att mdta en allt hogre servicegrad
och oversyn av maskinparken har Hussborg fortsatt Kai Huotarl anstallt.

Med 2014- i backspegeln och med den ^vetskap 
som gastundersokningen gav 6r det

fortsatt sA att det stora jobbet ar att fd fler greenfee gaster, fler konferensgdster
samt en fortsatt satsning pd fler evenemang som ger kannedom om Hussborg.
Gl.idjande kommer Ljungarocken Ster 2015 och med det en stor inbjudningstavling
den 11 Juli samt att alla ar overtygade om att 2014 3rs golfvecka skall kunna nE 6nnu
fler spelare vecka 30 2015. Arbetet med losningen paketerade golfpaket fortsatt Ar
den losning som ar effektivast i arbetet med att trygga ekonomin inom konceptet
Hussborg och diirmed ge oss medlemmar en kanonbana att spela pa.

Vidare iir det for klubben helt avgdrande att Agarna fortsatt visar lengsiktigt intresse
for Hussborg och att de ser klubben som motor pE anlaggningen under golfsasongen
och att de aven under 2015 fortsiitter sina investeringar i hela anlaiggningen
Hussborg.

Golfhailsningar - Gunnar Dahl



Verksamhetsberdttelser frtn klubbens kommitt6er

Bankommitt€n Verksa m hetsberettelse 2014
Kommitt6n har un-der Sret bestStt av foljan-de personer: Ordfdrande: Tord Eriksson
Ledamoter: Tore Akerberg, Bengt Edlund, Ake Holmstrand, Chrlster Wiren och Donald
Hedin. Adjungerande: Mikael Nordberg
Kommitt6n har i samarbete med representant fdr banaigarna arbetat med att
fortldpande fdrbiittra v8r golfbana. Vi har haft en toppning lnfor och under Golfveckan
som var mycket uppskattad. Mickael med personal har haft det overgripande
ansvaret for kvalit6n pA framst greener som bara blir battr^e och battre.
SnO av- greener 25/2? Vi har varit behjailpliga med dukar p6 och av pd greener under
hela vdren.
Vi hade Ster en lyckad staddag lor.-26 april (Fdreg8ende 4 maj) med ett stort
deltagande 48 personer mot 2013 ars 30 pers. Det stadades, drogs ris krattades mm.
Hussborg grillade hamburgare och bjdd pe kaffe. Efter fikat startade stttdslaget kl.
13.30 6ver t hdl Seg. Torbjorn Svensson. Vi hade grovt planerat for 2 stiiddagar pga.
stormen men tack vare en stor insats innan stEddaqen sA klarade vi det oE en dao.
Vi bOrjade sdsongen med att 3ka till TimrE med bila-r och sldpvagnar for att ta he;
den greentorv som vi f8tt av HAkan p3 fimr5. Stort tack for det. Torvning av green 4,
6, 10 och putting green.
Vi har reparerat skador efter stormen p3 rastbord och bankar inkl. mSlning av dito.
Tillverkning av nya skyddsplank som stormen tog. Riktning av Tee-skyltar mm
Tillverkning av ramar 16 st. och gjutning av dito for utslagsmattor pd Rangen.
Rensning av ogr6s och krattning runt Tee-skyltar och rastbord. Ut med nya skyltar
Next-Tee.
Tillverkning av h6llare fdr nya Bolltviittar 9 st. och montering av dessa. Nu har vi
bolltviittar p5 alla h3l.
Melning invandigt av fikakur pB 9:an och tillverkning och mSlning av nya bainkar och
bord i fikakuren.
Vi har planerat 

^att 
graiva ur samtli^ga draineringsdiken till ndsta sAsong. Det fEr bli i

den takt som n6gon lar sig k6ra vAr nya grAvmaskin. Vi ser fram emot en
undervisning under 2015.
Aterstdllning av grasytor efter stubbfriisning. -
Trimning runt vattenhinder, stenar och trad. Lite mindre i dr an tidigare 5r. Tack vara
oersonaten.
Djupluftning c:a 20 cm av all fairway och vertikalskairning^av dito inkl. greenomraden.
Bankommltt6n vill tacka alla som stiillt upp och arbetat pA banan under 2014. Tack
vare ert arbete kan vi hSila den Standard och Fin6rs som vi nu haft under n39ra 6r
och hela tiden vill fdrbiittra.
Stormen Ivar s6g tlll att vi verkligen fick visa oss pB styva Iinan.
Aterigen mSstejag framhSlla den mest fantastiska staddag som jag varit med om
Fdr Bankommitt6n - Tord Ericson



Damkommitt6n
Vi har traffats sA gott som varje mendag under golfs6songen med borjan 19 maj och
sedan fortsatt s; lange under hdsten som det var tillrackligt ljust pd kv^iillarna. Vi
borjade med en dag pB rangen med traning och korvgrillning. Varje mandag under
sasongen har det varit mdjligt att fE en timmes traning pd rangen med Jon Long
innan vi har g8tt ut p5 banan. Antal deltagare har varierat mellan 12 till 25 stycken
damer i olika Sldrar. Vi har spelat greensome, scramble, poangbogey mm. Sasongen
avslutades sedan med en resa till 6rbyhus golfbana for gemytlig samvaro massor 

^
med god mat och aven en del golfande. Damkommitt6ns mdlsAttnlng har varit att fd
mer damer att spela golf, fd damer som spelar golf att spela mer golf och att fE
damer att i hdgre utstrAckning anmiila sig till de t6vlingar klubben eller andra
anordnar. Vi rii glada over atiha rStt sE ir3nga nya deltagare under 2014.
Damkommitt6n bestod under 2014 av Frida Hassberg, Pia Meyer, Eva Kallberg och
Maj Britt Holmgren.

For damkommitten Frida Hassberq

Marknadskommitt6n

Marknadskommitt6n har aven 2014 verkat tillsammans med Hussborg Herrgard och
har jobbat for att knyta nya sponsorer till banan.
Fyrfisen Energi har varit ilagg sponsor Sven 2014 och h8l 6 och 18 har-fett nya
hSlsponsorer. b3 det inom om.Sdet som vi verkar 6r stor konkurrens fr€n samtliga
foreningar nar det gdller sponsring itr det av stor vikt att kunna erbjuda den som
sponsrar ett attraktivt paket som ger fdretaget det mervtirde som eftersoks.
Hussborg Herrg8rd har infor 2014 omarbetat sponsorfolder genom ett samarbete med
LDezign.
En ge-mensamma sponsordag dar det tavlas om Arets hSlsponsor vanns 2014 av SCA.

cunnar Dahl och Tobias Dahl

Seniorkommitt6n

Seniorkommitt6n har under eret bestett av Bengt Edlund, Tore Akerberg, Hans
Dahlen och Tord Eriksson. I sommaTens seniorspel har deltagarantalet varit ett snitt
pi cirka 20 deltagare. Tavllngen om Nabopokalen hade 57 startande Sommarens 

^
tAvlingar om Nabopokalen vanns av Hussborgs GK, tvSa blev Sandndsets GK och pd

tredje plats kom Storsjobygden. Hdstens tredagars resa gick till Rattvik dAr vi spelade
i tv8 dagar. PE nedresan spelade vi i Bollnas. Efter tre dagars spel stod Maj-Britt
Holmgren som segrare. Sommarens seniormasterskap vanns av Bengt Lindstrdm och
p3 andra plats kom l4aj-Britt Holmgren och trea blev Eskil Svensson' Efter
seniorm6sterskapets sista deltavling var det gemensam avslutningsmiddag pd

Hussborg.

For seniorkommitt6n Bengt Edlund



Utbildningskommitt6n

FrSn och med 2OQ7 har klubbens utbildningsverksamhet skotts- i en kommitt6 med Ulf
Stecksen som ansvarig. Utbildningen och medlemsaktiviteter 159 2005-2006 ien
nyborjarkommitt6 med Leif Kastberg och Ulf Stecksen.

Gr6na kort - utbildninqen Ar den stora delen av klubbens utbildnings-aktlviteter.
Utblldningen av banpersonalen skots pE annat satt. John Long Sterkom som pro 2013
efter 8 5r i andra klubbar och eftertradde Fredrik Bertilsson fr6n Alfta som har varit
sAsongsanstAlld pro i 5 Er. Fore Fredrik var Lars Engstrom pro 2005-2007. Pron har
de 4 senaste siisongerna dvertagit teorin fr6n Ulf Stecksen.

27 personer nar 93tt i olika omgSngar 2014. Oklart hur mEnga som gStt med som
medlem. Dessutom har barn och ungdomar deltagit ijuniortraning, som p; sikt leder
tlll gront kort. Hcp-36-provet behover inte goras l6ngre.

Sedan 1993 har fdljande antal utbildats: 7993 - 70, L994 - 54, 1995 - 66, 1996 -
64, 7997 - 115, 1998 - 70, 7999 - 76,2000 - t04,2OOt - 52,2002 - 75,2003 -
45,2004 - 40,2005 - 25,2006- 26,2007 - 26,200A - 29,2009 - 27,2070 - 27,
2011 - 31, 2072 - 32,2073 - 33,2014 - 27. Totalt 1108 under 22 5r, vilk"et ger
snittet 50,4 per 3r. Sedan 2010 som var samst med 21 har det pi senare 5r
stabiliserats kring 30.

John Long har ocksa haft golflektioner i grupper och enskilt och har haft hand om
junlortraning.

Ett nytt utbildningssystem infordes under 2004, dar en nyordning var att bdrja spelet
vid 150 meters pinnen. 2012 reviderades det pi nytt genom att mer ansvar ldggs p3
klubtlen och prov blir inte obligatorlskt. Det har gjorts lattare genom att nybdrjaren
ska fd snabbare kontakt med spelet, komma ut pd banan och f6 en egen upplevelse
av vad spelet gEr ut p3. Klubben ska anpassa utbildningen efter hur 13ngt nyborjaren
har kommit i sln egen fiirdighet for att fd Grdnt Kort. Det nya utblldningsmaterialet,
en bok och ett webbmaterial inbjuder till sjalvstudier och dkad kunskap. Man kan sitta
hemma och lara dig regler, golfvett och annat matnyttigt. N4an f5r Gront Kort och
handicap 54 nair man klarat 18 poaing frdn gul/svart pinne.

Den traditionella studiecirkeln om oolfregler fdr redan aktiva golfspelare holls inte
2014 dA bara 2 anmdlde sig. Som utbild ningsmaterlal anviinds "Genvag till golfens
regle r".

Efter att Tomas Simonsson slutade som distriktsdomare 2003 har klubben bara haft
undertecknad som distriktsdomare, men under 2013 tillkom lvtats Olofsson, vilket
varit mycket efterldngtat. Han deltog liksom 8 andra i utbildning for domare och
taivlingsledare pE distriktsnlvS, TLR 2, i Sundsvall under varen 2073. 2074 valde Mats
att inte delta i domarutbildning och prov p.g.a. familjeskal, men Sterkommer
f orhoppn i n gsvis f ra mover.



T5vlingskommitt6n

Tdvlingss6songen 2014 sticker viil inte ut p3 n5got vis men gladjande iir att
nattsvinget Eter fanns med pE agendan (60 deltagare). En singeltavling (Permascand
open) var planerad till 7/6 men dlr fick vi fdr fE anmalda fdr att kunna kora den
tevlingen. Det verkar som att de olika sasongsserierna typ H-35, seniorgolfen och
damgolfen fyller singeltirvlingsbehovet. Skandia Cup hade Aven i 6r ett gruppkval hos
oss (23 deltagare). En annan tavling som Stert<om pE taivlingsprogrammet i 6r var
konstslaget (30 deltagare).

Nya rekord sattes p3 deltagarantalet under golfveckan 862st och dven i 3r var Hasse
Karlsson konsult fdr detta -arrangemang. Bilhallen Greensome (132 deltagare), Lions
cup (208 deltagare), ICA Ange Bastboll ( 120 deltagare) Inte bara Sport Irish Rumble
(176 deltagare) Rock Demon 3x6 (96 deltagare) Danielsson Snick Bygg (130
deltaga re).

Kl4 spelades lite tidlgare 6n forut och avgjordes p3 samma dag over 2 rundor men
lockade endast 6st sDelare och btist var Fredrik Olofsson 79+78=157 slaq.

Logistik scramble i slutet av augusti samlade 128 spelare.

FOr medlemmar upp till 21 3r spelades Candells Cup 7 spelare och vinnare var Alex
Gustavsson.

Sponsorgolfen vanns av SCA Graphics.

Byaslaget vanns i 3r av Ange.

Privata Sponsor Klubben

FOr Tavllngskommitt6n
Jdrgen Viklander

spelade sitt mdsterskap med 13 deltagare

Juniorkommitt6n

Under 2014 har juniorkommitt6n varit sammansatt sA att Mats Olofsson fungerat som
huvudansvarig, sammankallande med Mats Gustafsson som hjdlpreda och
stddfunktion. Till vdr hj.ilp har vi ett lost sammansatt naitverk av intresserade
foraldrar och medlemmar i klubben. Var och en kan bidra med sitt, ingen har krav pE
sig att gora mer An vad man f<irmar och vill. Niitverket har varit en 9od hjdlp och
stottat verksamheten p3 ett bra satt. For att inte riskera att glomma nagon som
bidragit med sitt niimner vi ingen sarskilt utan tackar alla som varit med for deras
stravan.

Under 2014 har juniorkommitt6n erbjudit aktiviteter utifren den verksamhetsplan
klubben antog for;ret. Fdrutom att vi tagit fram och implementerat en plan for hur vi
arbetar fdr at motverka krankande behandling (mobbing) i v6r verksamhet har vi
genomfort det vi bestamde oss for iv8r plan.
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Vi borjade sAsongen med en "jump-start" redan i mitten av maj. Ca 15 deltagare
jobbade med avrostning iolika ovningar under tv5 dagar under ledning av John Long
som med god hj.ilp av flera fordldrar och klubbmedlemmar agerade ledare.
Golfliigret, ndstan en tradition, genomfordes veckan efter skolavslutningen och
lockade 30 ungdomar till samvaro och golf under 5 dagar. Naistan h6lften av
deltagarna var nybdrjare. Under veckan genomfordes mSnga roliga, spannande och
svAra 6vningar som uppskattades av deltagarna. -
VAr trAningsdag har som vanligt varit onsdag d3 tv8 grupper tranat varje vecka under
hela sdsongen. Erfarenheten av den verksamheten tar vi med oss infor ndsta 3r och
gor en del forAndringar for att mota utndmningen i att ha en mycket stor spAnnvidd-i
kompetens hos vEra juniorer, frSn rena nyborjare till spelare med singelhandicap. V€r
fdrmSga att erbjuda alla utmaning och utveckling pE deras egen niv8 har inte
motsvarat vdr melsdttnino tdr 2014.

Under hosten Oettog wats'Otofsson i ett riksseminarium fdr ungdomsansvariga i

klubbar anordnat av Svenska Golfforbundet, seminariet genomfordes under tv5 dagar
oE Boscin i Stockholm.

Klubbens juniortavling, Candells Cup, genomfordes av juniorkommitt6n i slutet av
augustl, tavlingen lockade ca 10 deltagare. Tavlingsformen var podngbogey och
segrade gjorde Alex Gustafsson

Familjen Callans Juniorstipendium pE 1.600:- kronor tilldelades Oskar Forsgren av
klubben p3 hdstmotet efter forslag fr8n juniorkommitt6n.
For juniorkommitt6n
Mats Gustafsson

Handicapkommitt6n

Klubbens handicaD kommitt6n best8r av Gunnar Dahl och Ulf Stecksen.
Revisionen av golfspelares handikapp gors sedan 2012 fdr spelet eret fore. Det
€ligger klubbens ha ndica pkommitt6 att sdtta ett sE riittvisande handicap som mdjligt,
allt enligt EGA Handicapreglet 2012-2075. Klubben ska, sE fort den anser att en
spelares handicap inte motsvarar spelarens spelstyrka, revidera spelarens exakta
handicao till den niv8 handica Dkom mitt6n anser dr korrekt. Dessutom finns en Srligen
Sterkommande rutin dar foriindringar gors med 1 eller 2 enheter. Enligt det underlag
som erhSlls genom GIT beraknas ett riittvisande exakt HCP med hiinsyn till bland
annat registrerande poiing i tAvlingsronder, siillskapsronder och niven i fdrh8llande till
buffertzoner och rekommenderar nivSn p3 foriindring.
I bdrjan av 2014 hojdes handicapen fdr 31 spelare och 3 sankte
F6r handicapkommitt6n Gunnar Dahl och Ulf Stecksen



Verksamhetsplaner frtn klubbens kommitt6er

Seniorkommitt6n - planer 20l5

e Vi skall delta iseriespel H55.
. Vi skall dven i 3r sDela om titeln "Arets Senior".
. Vi ska ha ett fortsatt brett utbud av tavlingsformer.
. Vi ska med hjeilp av^ klubbens resurser lara oss mer om regler o etikett.
o Vi ska fdrsoka att fE fler att delta i regionala ta-vlingar.
. Vi ska fortsatta med NABOPOKALEN fdr 6:e dret- det hellyckade utbytet med

StorsjObygden och Sandnaset.
r Vi ska eventuellt ordna en resa till hosten.
. Vi ska forsoka att bidra till en trevlig stamning p3 klubben.

Fcir Seniorkommitt6n

Bankommitt6n ptaner - 2015

. BK kommer att sttilla upp vid behov av hjalp p5 banan d3 banansvarig sE 6nskar.
Onskar att vi f8r lite framforhSllning f6r att kunna planera for insatsen.

. BK kommer att vara behjAlpliga vid uppstart av greener vad gAller
vertikalskarning, s8dd, dressning och dukar mm.

. BK kommer lika tidigare er h8lla efter med trimnlng av va-hinder.

. BK kommer lika tidigare 5r h6lla efter med trimning av draineringsdiken

. BK kommer lika tidigare 3r trimma runt teeskyltar och rastbord

. BK kommer lika tidigare 3r skota om alla markeringar. gul. rod, vit och bl€ pi
banan

. BK kommer att gora en grundinsats vad avser bunkerkanter och fylla p5 med sand

dar det behovs fdre stisongstaft
. BK kommer att stalla upp med folk om det blir aktuellt med att StgArda putting

green
. BK kommer att llka fciregSende 3r ha ansvar for markeringar pB tee
. BK kommer lika tidigare 3r att ansvara for staddagen (inga dverraskningar med

stormar typ lvar, tack)
. BK planer att om vdder och vind tillSter brainna efter staddag fdreg8ende 5r 10:e

och 14:e. Vi ska branna av pA liimplig plats lnnan all sno 6r borta for att hindra att
elden sprider sig.

. BK har planer p3 att andra greenbunker 4:an for att skapa fall for driinering.
Fragan har varit upp till diskussion med Hussborg. Beslutet ligger hos banagaren.

. BK kommer att vid behov vara behjalpllg om arbetet med vattenhinder 2:an
kommer igEng under kommande sasong. Viintar pE beslut av Skogsstyrelsen m.fl.

. BK vill lyfta frEgan ang. Vattenhlnder 13:e lika foregSende 3r. Planerar att ta bort
de tve dvre lagren av stockar och dra upp rals. Mohlin tror att det gAr bra att dra
upp ralsar. Vi kan tidigt brirja med att lossa stockar fr8n rdls och ta bort de ovre
lagren. Om riils inte gEr att dra upp kommer vi att sk6ra dem. Vi planer ocks6 att
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passa pe att dr6nera omrAdet runt hindret och in i hindret och planera runt hela
hindret. BerAknad kostnad for hela projektet ligger i spannet 7000 - 8000 kr.
Donald har kollat kostnad inkl. drdnering och rdr fdr dito med Mohlin. BK iir
beredd att om det kriivs tar pengar frSn PSK d3 vi upplever 13.de som en riktig
skamfldck pA banan
BK t6nker lika fdregeende 6r prova Stgarda Vattenhinder 8:an. Vi ska testa att
laigga spec. duk vid resp. utlopp p5 prov. Tore och Donald Stgardar det innan
sasong. Spec. duk finns och ligger pi rulle vid maskinhall
BK planerar lika fdreg8ende 3r att:tgarda Draneringsdiken. Planerar att grava ur
Il76, 4, 12, 13/!4 och 16. Vi hoppas att v8r nya grdvmaskinist kommer att vara
oss behjai lplig med arbetet.

Juniorkommitt6n planer - 2015

l INLEDNING
Hussborgs golfklubb stravar efter en verksamhet som passar medlemmar i alla Sldrar.
Var och en ska ges mojlighet att spela och trdna golf utifr8n sina forutsdttningar. Golf
dr en idrott som kan utdvas av alla oavsett alder, kon, ambition, och forutsdttninoar.
Hussborg golfklubb- vill darfdr bedriva en bred och m8iinriktad satsning pE
ungdomsgolf. p6 s3 sritt utveckl_as foreningen och vi skapar ncidviindiga
fdrutsattnlngar f6r framtiden. VEr str6van Ar att golfen skall vara en idrott som alla
ungdomar kan tdnka sig att vdlja som sin.
2 VARDEGRUND
Klubbens vardegrund finns noga beskriven iv8r handltngsplan mot mobbing och
krAnkande behandling. Handlingsplanen finns med som underlag iall verksamhet
klubben bedriver och innebEir att alla medlemmar skall visa resDekt for varandra
oavsett, Slder kon ras eller religion. Umgiinget i klubben skatl utmarkas av vanskap
och trivsel. Hussborgs golfklubb accepterar inte mobbning, trakasserier, v6ld, rasism
eller annan form av krainkande behandling. Det ar foreningens skyldighet att
motverka negativa uttryck och det iir alla tranare och funktionarers skyldighet att
motverka varje form av kriinkande behandling. Medlem som diskriminerar, mobbar,
eller_fdrtrycker andra ager inte rdtt att delta i Hussborg golfklubbs verksamhet.
3 VAR VISION
3.1 Juniorverksamheten
Hussborgs golfklubb 5r en attraktiv klubb fcir juniorer och v3r mSlsattning dr att ha
Medelpads bAsta juniorverksamhet. KEinsla av gemenskap och gladje med golfen som
utgdngspunkt skall genomsyra verksamheten. Vi striivar efter att vara omfattande
genom samarbete med skolor och andra idrottsklubbar p3 orten. V8r verksamhet
omfattar band annat trdningar, t6vlingar, liiger och andra aktiviteter. Klubben skall ha
mdnga engagerande och viilutbildade ledare som fostrar ungdomarna
till ett gott foredome for klubben och sina kamrater. Vi vill att juniorerna kdnner sig
val omhdndertagna av klubbens Ovriga medlemmar och har full stottning in sitt
idrottsutOvande.
3.2 VArt arbetssett
Till v6r hjailp har vi ett lost sammansatt niitverk av intresserade forAldrar och
medlemmar i klubben. Var och en kan bidra med sitt, ingen har krav p3 sig att gora
mer iin vad man fcirmSr och vill.
3.2.7 Lengsiktiga mel
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Vi vill
. oka antalet aktiva juniorer i traning/tAvling.
. Oka antalet aktiva tjejer itraning/taivling.
. Att ett tjugotal juniorer tAvlar regelbundet i Skandia Tour, Regional, Riks

och Elit
. Utveckla ett engagerat och valutbildat ledarteam
. Att 20 o/o av medlemmarna ska vara juniorer.
. Skapa en Juniorvanlig anl.iggning - liigst Silvercertiflerad. enligt Svenska

Golfforbundets klassificering
. Etabfera en utvecklad verksamhetsplan enligt Idrottslyftet'\/EP 2.Q"

3.2.2 Strategi
Genom att erbjuda en verksamhet i niva med ovriga breddidrotter ska vi fA fler
ungdomar att vAlja golfen som sin sport. Det innebdr bland annat att:

. VEra juniorer ska ha god till93n9 till banan fdr traning och tavling. Vi ska
erbjuda utrustning att l6na for de som vill prova p5 sporten.

. Intressera fler av juniorerna till kontinuerlig trAning genom fasta traningstider
dar trainingen genomfdrs under ledning av klubbens instruktdr eller utbildad
ledare som erbjuder roliga, vAlplanerade och omvdxlande triiningar

. Vi ser fdrdldrasamverkan som en sjalvklar och viktig del av foreningens
verksa mhet.
Klubben erbjuder alla juniorer fria rangebollar vid organiserad traning och i den
omfattning trdnaren avgor fria rangebollar for traning pd egen hand.
Arbeta med att rekrytering av fler nya juniorer i samarbete skolorna i

kommunen,
. Juniorer och fdrAldrar skall ha en klar bild av vem som leder respektive grupp

eller lag.
. Rekrytera, utbilda och vidareutbilda fler ledare.
. Stimulera vEra elitspelare att medverka vid fler juniortrAningar,

"fadderverksamhet"
. Utveckla juniorverksamhetens ntirvaro pB klubbens webbsida, p3 racebook

samt fysiskt vid kansliet for information angiende juniorverksamheten ex.
tdvlingskalender, traningstider, gruppindelningar, tAvlingsresultat, ledarteam.

. Vi har en god ekonomi och en tydlig budget som ger oss rutiner och okad
kunskap

. Vi reglstrerar all nArvaro for aktivitetsstod via mobiltelefon.

. Vi HjAlper klubben att skapa en rolig och intressant anlAggning darjuniorerna
tycker det Ar kul att "hanga" och trana golf.

. Ge de juniorer som genomfor en serios satsning mot elitstatus biista mojliga
fdrutsattningar till spel och traning.

. HSlla en uppdaterad och attraktlv narvaro pA soclala medier och klubbens
hemsida

. Skapa klara rutiner for spelschema, anmalnlngar och transporter till andra
ttivllngar 6n de pd hemmabanan.

. Vi ser positivt pA att juniorer utovar andra idrotter samtidigt som golfen.
3.23 Met 2075
Under verksamhets8ret ska vi fortsAtta att utveckla oss mot en valorganiserad
juniorverksamhet med trdningsgrupper och traningspass anpassade fdr olika
kategorier av spelare. Vi ska under 2015 genomfora fdljande verksamhet

1. Genomfora en sAsongsupptakt tldigt p5 sasongen for redan aktiva juniorer
2. Erbjuda alla med "gront kort" ett organiserat speltillfiille minst varannan vecka

under trainingssAsongen
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3. Genomfora en klubbserie-tAvling fdr att trana och stimulera till tAvlingsspel
4. Sdka samarbete med andra klubbar med juniorverksamhet for trdnings- och

tAvlings samarbete
5. Genomfora en golfskola pA ett av oss anordnat golflager
6. Delta i Skandia CUD
7. BehSlla de ledare som varit aktiva under 2014

For 2015 sEitter vi fdljande maitbara m5l. Vi ska, nar sAsongen .ir over. Ha rekryterat 4 nya ledare till verksamheten under 2015, alla ska ha deltagit i

en grundutbildning for ledare iverksamheten.
. Rekryterat minst 20 nya juniorer som klubbmedlemmar
. Ha startat processen med att erhella minst Silver certifikat for juniorvanlig

anliiggning
. Ha 50o/o av juniorerna som deltagit i Golfskolan kvar i verksamheten infdr niista

sasong
. Utvecklat minst 20olo av Golfskolans deltagare till officiellt hcp under 2015

3,2.4 Ver verksamhet
VEr verksamhet byq-oer pE den metod som beskrivs i Svenska Golffdrbundets bok
"Golfdventyret". I vdrt arbete ska vi vara noga med. Att p5 ett lekfullt engagerat srttt fE ba;en att tycka det Ar roligt med golf pB

Hussborg, och dArigenom lAgga grunden till deras fortsatta intresse av att vara
med iforeningen.
Att trdningen ska vara fctrberedd och vailplanerad s3 att vSra minsta barn
kdnner sig trygga.
Att fdrsdka engagera fdraldrarna till^att hj.ilpa till med diverse griromSl kring
verksamheten f6r att trainarna ska fd mer tid over av triiningstiden till spelarna.

3,2.5 Ledare och Pro
Hussborgs Golfklubb staller hoga krav pE ledare och trAningar pE alla nivSer inom
foreningen. Eftersom ledarnas engagemang delvis drivs pA ett ideellt deltagande
kravs att ledarna har ett stort intresse fdr golf och f0r barnidrott i stort. Det finns en
medvetenhet i fdreningen om att olika Sldrar kriiver olika typer av ledarskaD och i

detta syfte Ar de flesta ledarna i Hussborgs Golfklubb forEjldrar med egna barn i
fdreningen Eftersom ledarna Ar en central del i fdreningens verksamhet air det viktigt
att foreningens biista setts i forsta hand. Fdr att leva upp till dessa krav, bOr varje
ledare upptraida efter nedan utsatta riktlinjer.

. Range och banan ska liimnas i det skick mqn sjiilv 
-vill finna det. trtSgon av

gruppens ledare bor komma forst till, och g; sist fr;n traningen.. Ledarna ska vid tavling visa gott uppforande och respektera de bestammelser
som domare anger vid varje tAvlingstillfiille.. Ledarna ska nEirvara och pE ett positivt sAft uppmuntra och coacha spelarna.. Ledarna s-ka vara i stAndig utveckling i sitt ledarskap. D6rfor ska ledarna dven
ta vara pd och respektera den kunskap som andra ledare har.. Ledare ska sdtta utveckling fOre resultat. Spelare ska uppmuntras komma s€
lSngt som nlojllgt i sina respektive karridrer.

. Det ligger pA ledarnas ansvar att ha en personlig kontakt med spelarna gdllande
deras vdlmSende-och trygghet i klubben.. Ledare ska fdregd med gott exempel. Barn 96r inte som du siiger, barn gdr som
du gor.

3.2,6 FiireHrar
Du fo16lder, vi vill att Du:

. Tar del i ledarnas och foreninqens information
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. I samband med traningar och tavlingar inom v8r verksamhet, hemma s3v6l

som borta, upptrAder pd ett for klubben hederviirt och sportmannamrissigt siitt.
. Respekterar ledarens Asikter om n-drvaro i vid trAning eller tdvling.
. Undviker att sAtta negativ press pa ditt barn, uppmuntra och berom istallet ditt

barn for det han/hon ar och fdr det han/hon gor.
. HjAlper ditt barn att komma i tid till traningar och tavling.
. Hjiilper ditt barn skota sin kosthSllning pE bAsta satt.
. Hjalper till som funktion6r vid t6vlingar
. Hjalper till me-d vissa resor i bil till tAvlingar.
. Ser oositivt Dd att man deltar i andra idrotter.

FOr juniorkommitt6n

Damkommitt6n planer - 2015

. Vi startar sasongen med ett upptaktsmote dar vi gemensamt gar igenom hur
tdvlingssesongen skall se ut.

. Sedan triiffas vi varje m8ndag kvall for att spela golf och fika. Om intresse finns
kommer gemensamma tra ningstillfii llen att anordnas.

. For de som 6r nyborjare i golf iir mEndagskvallarna med oss ett utmArkt tiilfalle
att komma ut pB b-anan oc-h vi tar ocks8 garna pB oss att verka som faddrar for
de som behover gd fadderronder.

. Eftersom vi vill fe fler deltagare till vBra mEndagskvallar kommer vi att forsoka
n5 ut med information pe ett baittre satt till alla kvinnliga medlemmar i klubben.

. 0nskem6l finns ocks8 pE att en hemlig resa skall anordnas under hdgsommaren
s3 det planerar vi ockse hinna med under sasongen.

FOr Damkommitten

Handicapkommitten Planer - 2015

Underlaget for spel 2014 visar p3 att mSnga spelare f8r sitt exakta HCP

Infdr sasonge-n 2015 kommer 19 spelare att fd ett hojt hcp och hela 32
kommer att fd ett liigre handicap.

Fdr Handica p kommittdn

Utbildningskommitt6n Planer- 2015

reviderat.

FrEn och med 2OO7 har klubbens utblldningsverksamhet skotts i en kommitte med Ulf
Stecksen som ansvarig. Grdna kort - utblldninoen iir den stora delen av klubbens
utblldninqsaktiviteter. Utbildningen av banpersonalen skots pE annat sAtt. John Long
Sterkom lom pro 2013 efter 8 5r i andra klubbar.
27 personer har gStt i olika omgSngar 2014, varav 11 geft med som medlem.



Dessutom har barn och ungdomar deltagit ijuniortriining, som pE sikt leder till
grOnt kort.

Nybdrjarutbildningen omfattar 6 trAffar om 1,5 timme. Intensivkurs 3 dagar med 3
tim/dag. BSda omfattar 9 timmar totalt. Teorin skoter man p3 egen hand med ett
Drov DE natet.

Den traditionella studiecirkeln om oolfreoler for redan aktiva golfspelare holls inte
2OI4 dA bara 2 anmalde sig. Som utbildningsmaterial anvands ,,GenvAg till golfens
regler" och Ulf Stecksen har varit cirkelledare.

Ve^rksamheten for 2015 planeras pe likartat satt som 2Ol4 med iindringen att fA till
stdnd studiecirkeln om golfregler.


