
Verksamhetsplan för Friiberghs GK 2021
 
 
Vi fortsätter arbetet med struktur och administrativa rutiner inom klubben.

Banan har fått mycket beröm 2020 och 2021, och vi kommer att vidareutbilda 
personalen i syfte att långsiktigt få en stabil fungerande klubb.
Negativt är att kravet på stora ideella insatser för att driftbolaget att fungera på ett 
godtyckligt sätt kvarstår.
 
Antalet aktiva medlemmar ökade något under 2021, och målet som var 500 
medlemmar är nästan uppnått (496st sista uppdateringen jag hade). 
Ekonomin är fortfarande ansträngd, men under kontroll. Vi har fortsatt likvida 
problem men styrelsen är medveten om såväl hinder som möjligheter
 
 
Medlemmar
 
Vi har ökat till nästan  500 medlemmar, som var målet fram till 2022, och målet är att
kunna öka med dryga 10% under  2022.

Gubb&GumGolfen(GGG) är ett framgångsrecept. Kombinationen av gemenskap, egen 
utmaning och friskvård är oslagbar! Den här typen av aktiviteter bygger klubbkänsla 
och lojalitet. Onsdagsgolfen och damkvällar är två andra aktiviteter för att inkludera 
fler medlemmar i det viktiga umgänget på, och utanför, banan!

Veckoseriespelet, som tog fart under 2021 är ett annat lyckat koncept som vi 
naturligtvis kommer att fortsätta med. Tävlingskommitteen kommer att hålla Er 
medlemmar uppdaterade vad som komma skall.

Seriespel i Uppland, för medlemmar? Där hoppas vi på uppslutning i diverse 
åldersklasser.
 
Kommunikation 
 
I och med att klubben kontra AB är mer transparent nu, så har mestadels all 
information kommit via veckobrevet från GK/kansli.

Golfklubben söker bland Er medlemmar kunskap/hjälp, för att förhoppningsvis få mer 
folk i kommitteerna. 



Tävlingar 2022

Under 2022, första veckan i juli, har region Uppland SM-veckan i golf!

För Friiberghs GolfKlubb innebär det att vi får en deltävling inlagd hos oss,
ÄKTAMAKAR 120+. Före och under tävling, och säkerligen efter också, behövs
hjälp.  Klubben kan stolt meddela att Anders Jonstam har åtagit sig uppgiften att var 
klubbens koordinator gentemot UGF, Upplands Golf Förbund. Mer information 
kommer.

Hittar klubben även huvudsponsor/sponsorer till en renodlad kvinnlig Tourtävling 
2022, så har vi chansen att få den till Friibergh. Där återkommer vi också med mer 
information.
 
 BANA

Greenkeeper med banpersonal fortsätter sitt jobb med banans skötsel.
Mars 2022, kommer Greenkeeper Jocke att gå vidareutbildning.
Klipputrustningen kommer att förnyas/renoveras, så att månadskostnaden för 
utrustning bana blir lägre totalt sett 2022 jämfört med tidigare år.

Vår förhoppning är att rangebollar blir förnyade till nästa säsong. Nuvarande bollar 
har varit med så pass länge att förnyelse behövs. Där behövs också sponsor/sponsorer!

MILJÖ

Där har Peter Sandberg kontakt med Länsstyrelsen. Likaså kommer 
dammar/vattenhinder att bearbetas under säsongen på ett annat sätt 2022.
Klippaggregat för kapa vass från banan har provats. Där återkommer vi också med mer
information.

HUSBILAR/HUSVAGNAR

Ställplatser för husbilar/husvagnar kommer att märkas upp tydligare till säsong 2022.

GOLFHÄLSNINGAR
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