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VERKSAMHETSPLAN 
LULEÅ GOLFKLUBB 2020-2021 

Inledning 

Verksamhetsplanen är framtagen med utgångspunkt från Luleå Golfklubbs 

grundläggande inriktningsdokument, som antogs i samband med årsmötet 2019 och är 

grundläggande  i enlighet med klubbens stadgar. 

Huvudstrategi för Luleå Golfklubb 

All verksamhet skall genomsyras av medlemsnytta för medlemmar, befintliga och 

potentiella.  

 

Vision och mål  

 

 

 

 

 

                        

Luleå golfklubbs kansli uppgifter  

Operativt ansvarig för att genomföra Luleå Golfklubbs strategiska inriktning inom nedan 

angivna områden är klubbchef. 

Medlemsvård och medlemsnytta 

I syfte att ytterligare förstärka vårt varumärke och därmed också skapa en stolthet över 

medlemskapet kommer vi att under verksamhetsåret jobba med några profilfrågor som 

exempelvis Vision 50/50, Handigolf och nybörjartävlingar. 

 

Luleå Golfklubb ska vid utgången av 2021 ha ca 1850 medlemmar genom att vårda 
existerande medlemmar och värva nya i växande och underrepresenterade målgrupper 
såsom kvinnor och ungdomar.  
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Aktiviteter  

 Björnen 7- färdigställande av green mm 

 Björnen 8 - greenområdet 

 Renen 5 - greenområdet 

 Renen 6 - framför greenen 

 Hermelinen 2 - greenområdet 

 Hermelinen 7 – fairway 

 

Driving Range   

 Nät  

 Gräs 

 Utslagsplatserna 

Maskinpark 

 Inlösen av sista maskinerna 2020 (semi, Bunker, vält o golfbilar) 

 Nya maskiner som kommer att behövs - fairway (2), semi(2), ruff, 

greenklippare(2), grävmaskin, golfbilar 

  

Klubbhus området 

 Området närmaste klubbhuset - gångvägen samt parkering (behövs en 

arkitekt som planerar och ritar). 

 Vita rummet i restaurangen – renovering golv, tak och väggarna. 

Ljudisolering behov (vinter 18/19). 

 

Slutord 

Glädje – Gemenskap – Uppmuntran 

Dessa tre ord kommer att behövas ännu mer i framtiden med tanke på vår nya 

erfarenhet av en pandemi och dess effekter på vårt moderna samhälle. Vilka 

effekter som det drabbar vår klubb de närmaste åren är svåra att förutspå. 

Sannolikt så kommer vi att kunna spela golf med iakttagande av behörigt 

avstånd. Tävlingsverksamhet vet vi inte i dagsläget om det blir som vanligt. 

Restaurang? Ekonomiska förutsättningarna blir förändrade. 


