
VERKSAMHETSPLAN FRIIBERGHS GK 2021- 
Covidåret 2020 blev ett bra år för golfen, även för Friibergh. Har varit ett stökigt år med uppskjutna 
möten, och ny GK-ordförande i maj. 
 
MISSIONEN är fortfarande en klubb ”med familjekänsla” , helt enligt stadgar/ägardirektiv!  
 
Strategier och givna ansvarsdelar För personal/styrelse skall sättas upp så att 
klubben Friibergh kan gå vidare i positiv anda.  
 
 
MEDLEMMAR 
 
Medlemsantalet svagt uppåt. Passerade 400 under sommaren. Sista uppgift 441 
Dock fler som byter till greenfee-medlemsskap(ligger på AB) från årsmedlem. 
 
BANAN 
 
Med knappa medel så har banan varit i gott skick hela säsongen. Greenkeeperstaben plus frivilliga 
har gjort ett fantastiskt arbete.  
 
Framtidsvisionerna är att Banan, speciellt fairways hål 1-9 behöver dressas. Ett projekt som har Målet 
fairways liknande 10-18, 2025.. 

 Gul tee hål 5, ska läggas om( klart till start säsong 2021 
 Vissa utslagsplatser, bl.a hål 8/16/18 (röd)behöver utvidgas under säsong. 
 Hål 5, omgjord bunker höger sida, eventuellt plantera träd i f.d bunkerområde för att 

försvåra             för långtslående 

 Bunkrar behöver bunkersand (samma typ av sand) 
 Träd”allé” har diskuterats, mellan hål 9/övningsområde,för att övningsområdet ska säkras. 
 Från green 9, nya markeringar till hål 10(rundar övningsområdet) 
 Nya ”nästa Tee”-skyltar behövs.  
 Förbättra skyltning ”Nästa tee” ( ett antal gäster har haft synpunkter) 

 
RECEPTIONEN  
 
Kansliet uppdateras kontinuerligt vid användandet av  GIT-systemet. Ett av SGFs stora vinterjobb 
var/är att uppdatera sitt GIT-system till säsongstart 2021 
 
Scorekort med tid ”till” hål, 2022 
 
RESTAURANT 
 
Krögare Viggo har levererat fast köket är minimalt. Viggo är kvar säsongen 2021. (Veckomenyer 
kommer att dröja då råvaror köps, oftast dagligen, till bästa pris) Vi är en av få golfklubbar som har 
Dagens rätt under 100 kronor . 

 förslag på att kunna ringa restaurant från tee 8(9?) och förbeställa från ”kiosken” 

 



TÄVLINGSKOMMITTÉ  
 
Ett hackigt år organisationsmässigt. Någon inställd tävling under säsongen. 
Inspiration finns i TK att bli mer synliga under 2021, och att återuppta onsdagstävlingar (”typ” pytt-i-
panna golfen) plus att arrangera säsongstävlingar, typ ”tidig avgång”.  
Finns flera förslag på gång från Er medlemmar, mer information kommer! 
 
 
EKONOMIN 
 
Det som påverkar ”Nya” GolfKlubben mest, är att gamla lån från Gamla GK övergick i Nya GK 
GK mål är att passera 500 medlemmar under 2021, och att uppnå 700 medlemmar senast 2025. 
Detta genom ett samarbete PRO-GK, och ha övningsområden i bra skick 
 
MILJÖ 
 
Ett ständigt arbete. Två representanter från Friibergh deltog i SKOGSFORSK/UGFs möte i oktober. 
Målet är ”miljölistad GK” 2021/2022. Mer Information kommer från GKs miljökommitté under våren 
2021. 
 
RANGE 
 

 Önskemål om ”siktflaggor” i stället för vägskyltar 
 Inköp av bolltvättmaskin/elevator från fd. SkepptunaGK, (fortfarande under diskussion med 

KVD, som har hand om försäljningen av fd.Skepptunas materiel) 
 Sikt greener på drivingrange har diskuterats.  

 
 
SHOP 
Jarlstedtsbolaget fortsätter ha shopen. 
 
PRO 
 
Avtal med Claes. Visionen till 2025 är att utöka nybörjargrupper. 

 nybörjargrupper (enligt FHMs restriktioner) 

Juniorträning 
Klubbresa inom Sverige?(efter pandemin) 
 
SAMARBETE HERRGÅRD/BISKOPS ARNÖ 
 
Har i AB:t diskuterats träningspaket för norrlandsklubbar att komma och träna/spela på vår bana, 
speciellt i början av säsong. Boende på Herrgård/Biskops-Arnö 
 
 
GREENFEEGÄSTER 
 



Där hoppas vi att gästerna återkommer, och att GKs medlemmar hjälper till att sprida Friiberghs 
budskap, ”Fin bana i fin miljö, väldigt rimligt pris”. 
Samarbete med klubbar i närområde och Stockholmsklubbar ser vi fram emot. 
 
 
MARKNADSGRUPP 
 
Ett antal medlemmar anmälde sig frivilligt att hjälpa till med marknadssidan under slutet av 2020s 
säsong. En sammankallande, plus ytterligare medlemmar har anmält sitt intresse. Engagemang är 
bra. Klubben ser fram emot att fler medlemmar hör av sig! Hör av Er till kansli@friiberghsgk.se i så 
fall. 
 
 
Hälsningar 
 
Styrelsen Friiberghs GK , november 2020 
 


