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VISION 
 

En miljö för alla att vara i, där utveckling genom golfen sker i positiv anda och där både unga 

och gamla möts genom idrotten.  

 

Vallentuna GK – Golfklubben med ett stort hjärta! 
 

VERKSAMHETSIDÉ 

 
Vallentuna GK tillsammans med Golf4Golfers hälsar er varmt välkomna till vår klubb och vår 

gemenskap. 

 

• Vi vill ge våra medlemmar och gäster möjlighet att utöva golfspel under trivsamma 

former på en naturskön golfanläggning 

• Medlemmar och gäster ska ha tillgång till ett klubbhus som upplevs som en levande 

mötesplats 

• Vi ska genom våra kommittéer erbjuda aktiviteter för att öka värdet av gemenskap 

• Vi vill skapa förutsättningar för medlemmar att vidareutvecklas oavsett ålder eller 

spelskicklighet 

• Vi arbetar för att introducera nya medlemmar samt behålla befintliga medlemmar 

• Vi håller våra medlemmar informerade om vad som händer i klubben. Detta sker via 

mailutskick, anslagstavla, hemsida och sociala medier 

• Vi vill ha ett gott anseende som golfklubb i golf-Sverige 

 

Vallentuna Golfklubb är en ideell förening som har som ändamål att, i samarbete med 

driftbolaget Golf4Golfers, erbjuda medlemmarna möjlighet att umgås kring och utveckla sitt 

golfspel på en attraktiv bana. 

 

Klubbstyrelsens viktigaste uppgift är att sköta relationen mellan klubben och bolaget. Det är 

en relation som ska skötas med respekt och öppenhet från båda sidor. Det är två parter och 

vårt gemensamma välbefinnande bygger på att vi samarbetar.  

 

 

EKONOMI 
 

Styrelsen för Vallentuna GK ska vid årsmötet presentera en budget över klubbens intäkter, 

kostnader och eventuella investeringar med fördelning på verksamhetens olika delar. 

 

 

 

 



STYRELSE- OCH KOMMITTÉEARBETET 
 

Styrelsen tillsammans med kommittéerna sätter gemensamma kortsiktiga och långsiktiga 

mål som strävar till att stödja vår verksamhetsidé. 

 

JUNIORER 
 

Vi ska i samarbete med Golf4Golfers erbjuda en bra verksamhet för klubbens juniorer som 

kännetecknas av kamratskap och glädje. Ekonomisk stöttning sker till den organiserade 

juniorverksamheten. 

 

Svante Adelin kommer att ansvara för juniorträningen. 
 

 

DAMKOMMITTÉN 
 

Damkommittén värnar om damernas intressen och skapar aktiviteter för att bibehålla och 

utveckla golfen och den goda gemenskapen. 

 

Kommitténs uppdrag är att ansvara för öppna aktiviteter som riktar sig till alla damer som är 

22 år eller äldre genom att organisera gemensamt spel och tävlande. 

 

Huvudaktivitet kommer vara tisdagsgolfen med totalt 15 tillfällen. Start 5 maj, uppehåll 

under vecka 28 – 32, och avslutningstävling den 15 september. Under hela perioden finns 

också möjlighet tävla i säsongens Eclectic. 

 

Damkommittén kommer undersöka möjligheten till en gemensam resa med övernattning till 

en närliggande golfbana. Helst i början av säsongen för att bättre lära känna varandra. 

 

Under säsongen ska vi arbeta med att förbereda oss för att kunna bjuda in till nationell 

damdag på Vallentuna GK år 2021. 

 

HERRKOMMITTÉN 
 

Kommitténs uppdrag är att ansvara för öppna aktiviteter som riktar sig till alla herrar som är 

22 år eller äldre genom att organisera gemensamt spel och tävlande. 

 

Tisdagsgolfen är öppen för alla åldrar och med tävlingshandicap (Eth) 

• Startdatum: 12 maj alla tisdagar med uppehåll 7-28 juli. Spel över 9-hål 

• Första start kl 17.10 och anmälan görs via Golf.se. Order-of-merit över hela 

spelsäsongen 

• Efter rundan prisutdelning till de 3 bästa 



• Säsongsavslutning den 18 september med spel över 18 hål tillsammans med Dam- 

och Frukostgolfen 

 

Frukostgolfen är öppen för alla som vill spela 9-hålstävling innan jobbet. 

• Startdatum 4 maj och spel över hela säsongen med avslutningstävling 18 september 

• Samling och starttid kl 05.30 (drop-in) 

• Start på hål 1 eller hål 10 

• Efter rundan gemensam frukost och prisutdelning 

 

SENIORKOMMITTÉN 
 

Seniorkommittén ser till att den lite mer mogna delen av medlemmarna i Vallentuna 

Golfklubb d.v.s damer och herrar får så bra förutsättningar som möjligt för golfspel samt en 

trevlig samvaro och härliga tävlingar i lättsamma former. 

 

Seniorkommittens verksamhetsmål för 2020 är följande: 

 

Huvudprogrammet är onsdagstävlingarna vid 21 tillfällen från maj till september. Målet är 

att antalet deltagare ska vara minst lika många som 2019. Dessutom ska vi försöka få mer 

damer att deltaga samt få med fler deltagare i åldersgruppen 55-65 år. 

 

Under vinterhalvåret ska vi fortsätta med olika aktiviteter som gympa, promenader, bowling, 

biokväll etc. 

 

Allt för att seniormedlemmarna ska trivas i klubben. 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 

Tävlingskommittén ansvarar för tävlingskalendern dvs. vilka tävlingar som ska vara när under 

året. Dessutom är tävlingskommittén ansvarig för att det finns tävlingsledare, -funktionärer 

och starter till de under säsongen utlysta tävlingarna. 

 

Tävlingsprogrammet är omfattande. Stora KM spelas helgen 22 – 23 augusti. KM för de äldre 

kategorierna spelas den 3 och 4 augusti. Klubben planerar att delta i distriktets seriespel 

med hela tio lag, åtta herrlag och två damlag.  

 

Klubbens mesta tävlingsform, seniorgolfen på onsdagar, omfattar 21 tävlingsdagar.  

 

Dam- och Herrgolfen spelas på tisdagar.  

 

Klubbmatcher kommer att spelas mot Arninge GK, Brollsta GK, Djursholms GK, Gotska GK, 

När GK, Tortuna GK, Waxholms GK, Wäsby GK och Österåkers GK. 

 



De populära tävlingarna Nationalslaget och ÄMMA med efterföljande middag och 

prisutdelning kommer att spelas den 6 juni och 29 augusti. 

 

 

KLUBBKOMMITTÉN 
 

Kommitténs uppdrag är att arbeta för trivselskapande aktiviteter inom klubben för klubbens 

alla medlemmar. 

 

De större planerade aktiviteterna för kommande året är:  

 

• Vårens städdag: Preliminärt datum är lördag 18 april 

 

• Vårfest med golfspel, 9 hål,i lättsam och trevlig form: Preliminärt datum lördag 16 

maj  

 

• Nationalslaget den 6 juni  

 

 

REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN 
 

Kommittén skall verka för att om möjligt öka medlemmarnas kunskaper om golfens regler, 

etik, moral, spelare/markörs ansvar, handicapsystemet etc. 

 

Kommittén skall även bevaka, fastställa uppdatering av hålens index och vara remissinstans 

vid framtagning av scorekort och banguide . Kommittén skall medverka till att banan är 

tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk och besluta om lokala regler och 

bestämmelser. 

Förbättra medlemmarnas kunskaper om golfens regler. Intressera några medlemmar att 

genomföra SGDF kurser i regelkunskap och som kan leda fram till att klubben har fler 

utbildade klubbdomare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÅL & AKTIVITETER VALLENTUNA GOLFKLUBB 
 

Perspektiv Vad? Vem? 

Kortsiktigt Seriespel i alla åldersklasser för 
både damer och herrar 

Dam-, Herr- & 
Tävlingskommittén 

Kortsiktigt Aktivitet för klubbens 
medlemmar utanför golfbanan 

Styrelsen & G4G 

Kortsiktigt Dam-/herrkvällar med Svante Dam-, Herrkommittén 

Kortsiktigt Uppföljning och fortsatt 
förbättringsarbete med 
enkäten som underlag 

Styrelsen 

 

Perspektiv Vad? Vem? 

Långsiktigt Golfvecka Vallentuna – utreda 
möjligheter med att ha en 
sådan på klubben 

Tävlingskommittén 
tillsammans med G4G 

Långsiktigt Öka antal & attrahera antalet 
aktiva damer i klubben 

Damkommittén 

Långsiktigt Öka antalet aktivt tränande 
juniorer – Målbild 50 st 2022 

Juniorkommittén 

 

Aktiviteter 

Vad? När? Vem? 

Prova på dag för skolor? Planering för att köra 2021 Juniorkommittén 

Nationell Damdag Planering för att köra 2021 Damkommittén 

Uppdatera hemsidan juniorer Innan lansering av ny hemsida Juniorkommittén 

Nya regler & lokala regler Informera och utbilda i nya 
regler & våra lokala regler, 
utreda när vi kan göra det. 

Regel & handicapkommittén, 
samt Dam-&herrkommitten 

Förtydliga vad det innebär att 
vara med och spela seriespel 

Lägga in information på 
Tävlingskommitténs hemsida 
om regler och rutiner för 
Seriespel 

Per Kollberg tillsammans med 
Tävlingskommittén 

Vårtävling – 9-hålsrunda i 
samband med städdagen 

På vårens städdag Klubbkommittén  

Presentera tydligare vad som 
behövs göras på Städdagarna 
för att få fler medlemmar att 
vara med och förstå vad som 
behöver göras 

Skickas ut före vårens städdag. Klubbkommittén 

Idrottens Dag Brukar vara i augusti – behöver 
planeras så att vi har material 
och en plan för vilka som ska 
vara där och företräda 
Vallentuna GK 

Klubbkommittén tillsammans 
med Styrelsen 

 


