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INRIKTNING  

 

I detta dokument beskrivs inriktningen för Luleå golfklubbs utveckling.  

 

Vision 

Luleå golfklubb ska vara den ledande golfanläggningen i norra Sverige.  

 

Verksamhetsidé 

Vi tillhandahåller en golfanläggning för attraktiva spelupplevelser till 
klubbens alla medlemmar – kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 

Värdegrund 

Glädje – Gemenskap – Uppmuntran 

 

Styrning och ledning 

Verksamheten på Luleå golfklubb utgår från klubbens stadgar och detta 
inriktningsdokument. På årsmötet väljs klubbens styrelse och övriga 
funktionärer. Styrelsen ansvarar för verksamheten som leds av 
klubbchefen. Denne är också vd för klubbens servicebolag, det helägda 
Luleå Golf AB. 

 

Luleå Golf AB har uppdraget att sköta anläggningen med ansvar för mark, 
bana och fastigheter. Detta sker i samförstånd med Luleå golfklubb. 
Bolagets styrelse och vd har ansvar enligt aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska arbeta med medlems- och klubbutveckling, marknadsföring 
samt med att stimulera en aktiv verksamhet i klubben. Styrelsen eller 
klubbchefen inrättar arbetsgrupper, ger uppdrag till 
arbetsgrupper/kommittéerna och ansvarar för budgeten. 

 

Pro- och restaurangverksamheterna på klubben regleras genom avtal 
mellan Luleå Golf AB och kontrakterade entreprenörer. 

 

Verksamhetens utveckling  

Utvecklingsbehovet fastställs av styrelsen efter löpande dialog med 
medlemmar och redovisas årligen på klubbens årsmöte. Beslut om större 
investeringar fattas av årsmötet. 

 

Mål för verksamheten 

 Medlemsnöjdheten hos kvinnor och män ska ha en positiv utveckling 

 Medlemsantalet – kvinnor och män – ska ha en positiv utveckling 

 Greenfee-gäster ska känna sig välkomna till Luleå golfklubb 

 Klubben ska ha en stark ekonomi 
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Banans tre slingor ska utvecklas för att erbjuda attraktiv spelupplevelse för 
kvinnor och män. Klubbens målsättning är att presentera en så bra bana 
som möjligt utifrån ekonomi och våra breddgraders förutsättningar.  
Banans kondition prioriteras alltid. 

 

Övningsområdet ska erbjuda möjligheter till att träna/öva långspel, närspel, 
putt och bunkerspel för både klubbens medlemmar oavsett nivå. 

 

Klubben ska ha en PRO/utbildningsverksamhet. Den är en viktig del i 
klubbens arbete med att erbjuda utvecklingsmöjligheter för alla 
medlemmar – flickor och pojkar, kvinnor och män – oavsett nivå. 

 

Medlemmar 

Medlemsutveckling 

Medlemmarna prioriteras först i klubben med attraktiva spelupplevelser 
och gemenskap. Klubben ska ha en positiv medlemsutveckling avseende 
antal och nöjda medlemmar hos alla grupper – kvinnor/män, flickor/pojkar. 

 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Klubbens barn- och ungdomsverksamhet ska riktas mot flickor och pojkar. 
Den ska utgå från klubbens värderingar – glädje, gemenskap och 
uppmuntran – och fokusera på bredd. 

 

Nybörjare 

Klubben ska erbjuda utbildningar för flickor och pojkar, kvinnor och män 
som vill börja spela golf. De ska vara anpassade till de olika behov som 
finns. Nybörjare ska introduceras i klubbens verksamhet och gemenskap, 
genom faddergolf och nybörjartävlingar. 

 

Tävlingsverksamhet 

Klubbens tävlingsverksamhet ska erbjuda tävlingar till alla medlemmar 
oavsett kön, ålder och handicap. Luleå golfklubb strävar efter en balans 
mellan tävlingar och medlemsspel. 

 

Ekonomi 

Luleå golfklubb ska ha en stark ekonomi. De ekonomiska besluten ska inte 
äventyra klubbens verksamhet i framtiden och medlemmarnas 
spelmöjligheter. 

 

Investeringar 

Klubbens investeringar ska bidra till att utveckla klubben mot dess vision 
och i linje med verksamhetsidén och verksamhetens mål. 
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Investeringar ska göras för att 

 öka anläggningarnas funktionalitet 

 höja spelkvalitet 

 förbättra banans vård 

 ökad trivsel för medlemmar och personal 

 säkerställa en funktionell maskinpark 

  

Sponsring 

Sponsring ger ett värdefullt stöd och bidrar till att utveckla Luleås 
golfsamhälle. Affärssamarbetet stärker möjligheterna att investera 
långsiktigt.  

 

Kommunikation 

Den primära målgruppen är befintliga medlemmar, spelare på närliggande 
klubbar och greenfee- gäster. 

 

Medlemmarna ska vara välinformerade om klubbens verksamhet, 
aktiviteter och planer på kort och lång sikt. 

 

Kommunikationen ska även sprida klubbens värderingar och bidra till 
gemenskap och känsla av välkomnande. 

 

Som medlem ska det vara enkelt att framföra sina synpunkter direkt till 
klubbchef, styrelsens ordförande, kanslipersonal antingen via direktkontakt, 
telefon eller mejl. 

 

Samverkan 

Luleå golfklubb värnar om goda relationer med näringsliv och samhälle. 

 

Luleå golfklubb ska samarbete med andra golfklubbar för att dels utveckla 
golfen i Norrbotten men också för att skapa ett mervärde för klubbens 
medlemmar. 

 

Luleå golfklubb som arbetsgivare 

Luleå golfklubb ska tillsammans med driftsbolaget vara en attraktiv 
arbetsgivare för kvinnor och män. Anställda ska erbjudas säkra och 
utvecklande arbetsmiljöer. Klubben vill ha medarbetare som tar ansvar och 
engagerar sig i klubbens utveckling. 


