Backa Säteri Idrottsförening

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsidé
Backa Säteri Idrottsförening skall:
- på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt
som socialt och kulturellt.
- vara en levande organisation där alla åldersgrupper skall ha en möjlighet att få utöva sporten,
oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Yngre spelare, såsom juniorer och knattar, är grunden för
en långsiktig verksamhet.
- vara en föreningen med en trivsam och tillgänglig mötesplats i samband med vår golfverksamhet
och vårt rekreationsområde, samt att verksamhet skall finnas året runt.
- även ha som mål att utveckla andra verksamheter som kan gynna andra än just golfare, i
synnerhet verksamheter som gynnar barn och juniorers aktivitet och närvaro.

Innehåll:
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Kommittéer
• Medlemskommitté
• Junior- och nybörjarkommitté
• Spelkommitté
• Damsektion
• Herrsektion
• Seniorsektion
• Tävlingssektion
• HCP- och regelsektion

3.

Ekonomi
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1. Inledning
Mål
Förutom de mål som finns i BSIFs verksamhetsidé behöver vi under 2018 koncentrera oss på att öka
medlemsantalet för att få en stabilare ekonomisk bas för vår verksamhet. Under två års tid har vi haft en stort
ideellt deltagande i verksamheten från våra medlemmar som möjliggjort att vi kunnat existera som förening
med en golfanläggning. Vårt mål för 2018 är att med ökat medlemsantal kunna minska det stora behovet av
ideellt arbete.
2017 hade vi 326 medlemmar, varav 255 spelmedlemmar och 71 stödmedlemmar. 2016 hade vi 457
medlemmar, 255 spelmedlemmar och 212 stödmedlemmar. Dvs en positiv ökning av spelmedlemmar, men
tyvärr ett tapp av stödmedlemmar. Stödmedlemmarna är ytterst viktiga för vår förening, med många
stödmedlemmar visar vi kommunen och andra viktiga aktörer vikten av golfbanan och grönområdet i Nödinge.
Under 2018 kommer vi att jobba för att återfå de stödmedlemmar som vi tappade under 2017. Vårt långsiktiga
mål är att 2020 kommit förbi 500 medlemmar, 300 spelmedlemmar och 200 stödmedlemmar.
Inför 2017 hade vi ett högt mål för vårt antal juniormedlemmar, mellan 70-100 st under 21 år. Vi hade 31
juniormedlemmar under 2017. Visserligen en missvisande siffra då inte alla våra juniorer som deltar i träning
och golfkul är spelmedlemmar, uppskattningsvis hade vi 40-50 aktiva juniorer under 2017. I och med att vi
erbjuder fritt spelmedlemskap för juniorer upp till 15 år uppskattar vi att vi kommer att nå 2017 års mål, 70100 juniormedlemmar.

Strategi
Tillgänglighet, enkelhet, närhet och öppenhet för golfare och icke golfare är grundpelarna för BSIF. Just närhet
och tillgänglighet är ledorden i vår rekryteringsbas, det är här vi hittar våra nuvarande och blivande
medlemmar, i Nödinge och dess närmsta område. Fokus bör läggas på att fånga upp alla befintliga och
blivande golfare i detta närområde. Vi ser även att tillgängligheten och fördelen ”tvåtimmarsgolf” kan locka
medlemmar och greenfeegäster från lite längre bort, t.ex. Göteborg.
Från och med 2018 kommer vi att erbjuda fritt spelmedlemskap för juniorer upp till 15 år. Med denna strategi
får vi ut fler juniorer på golfbanan, samt att det även lockar deras föräldrar och kompisar till att prova på golf
och förhoppningsvis själva börja med golf.
BSIF driver en modern syn på vad golf kan vara, vi jobbar aktivt med att komma bort från uppfattningen att
vara en dyr och elitistisk sport samt att uppfattas som exkluderande. Genom att jobba utifrån detta synsätt
kan BSIF locka fler medlemmar.
Som ett led i att vara en modern och icke exkluderande verksamhet kommer vi även att behålla möjligheten
att via BSIFs helägda driftbolag, spela golf utan medlemskap i SGF, genom sk Pay & Play. Genom att ickegolfare får testa på sporten på sina egna villkor, finns en stor potential både för golfsporten att få nya utövare
och föreningen att få nya medlemmar.
BSIF strävar efter att, via ett helägt driftbolag, erbjuda en attraktiv golfbana med hög spelkvalitet. Genom att
hålla en hög nivå på golfbanan behåller vi våra medlemmar och skapar ett bra rykte hos våra greenfeegäster.
Genom att vara en levande förening, där medlemmarna känner delaktighet och gemenskap, skapar vi en även
ett välkomnande för vårt omgivande område och våra grannar. Man ska inte behöva vara medlem för att
känna sig välkommen till BSIF och golfbanan i Nödinge.
En ytterst viktig strategi för att nå årets mål är att vi alla befintliga medlemmar deltar och aktivt bjuder in sina
vänner, arbetskamrater, m.m. till BSIFs arrangemang. Främst de arrangemang som direkt syftar till att få nya
medlemmar och golfare. Viktiga arrangemang under säsongen är: våra prova-på-dagar, Golfens dag den 26
maj, Golfkul samt familjedagar på Ale Torg.
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2. Kommittéer
BSIFs kommittéers struktur och organisation beslutas av styrelsen i samråd med befintliga kommittéer.

Medlemskommitté
Medlemskommitténs inriktar sitt arbete på aktiviteter som berör alla medlemmar, både golfare och ickegolfare. Där alla medlemmar kan mötas och trivas utanför golfen. Kommitténs aktiviteter syftar även till att
bjuda in icke-medlemmar, t.ex. boende i närområdet, och visa på att vi är en öppen, folklig förening som inte
vill utesluta icke-golfare att besöka vårt fina område och golfanläggning.
Vi kommer under 2018 fortsätta driva ett föreningscafé i klubbstugan, med ett enklare grundutbud. Under
vissa dagar, ofta i anslutning till arrangemang, kommer medlemskommittén att utöka utbudet i caféet, t.ex.
våffelcafé under vinterhalvåret, grillkvällar, VM-pubar under sommaren, etc.
Medlemskommittén har även som mål att arrangera olika icke-golfaktiviteter, såsom familjedagar,
tipspromenader, fågelholksexkursion, ponnyridning, frisbeegolf, etc.
Under vinterhalvåret vill vi att området ska kunna användas till aktiviteter såsom skridskobana,
längdskidstävling, pulkaåkning m.m.
Ansvarsrollen för denna kommitté är vakant, vilket snarast bör fyllas. (Medlemskommitténs frågor drivs tills
vidare av styrelsen).

Junior- och nybörjarkommitté
Ambitionen under 2018 är att fortsätta med golfkul med en start av ”prova på dag” så snart banan öppnar, för
att sedan fortsätta med 6 golfkultillfällen på våren och 6 golfkultillfällen på hösten. Målet är att utveckla
golfkultillfällen till att bli mer utmanande för barnen genom att ge dem olika mål som de skall försöka nå, t.ex.
slå över 20 m, sätta två puttar i rad från 1 m osv. På detta sätt kommer vi förhoppningsvis kunna göra golfkul
roligare och möta barnen på den nivå de befinner sig. Vi hoppas även kunna aktivera fler ledare som kan hjälpa
till med golfkul då potentialen att intressera många barn är väldigt stor.
Då vi hade ett ökat intresse för vår juniorverksamhet förra året planerar vi att göra två grupper under 2018
som fortsatt kommer att ledas av PGA pro Per Molén. Även i år planerar vi att ha 7 träningar på våren och 7 på
hösten.
BSIF kommer att erbjuda ett antal grönt-kort-kurser för nybörjare under säsongen.

Spelkommitté
Spelkommittén är uppdelad i flera sektioner.
• Damsektion
• Herrsektion
• Seniorsektion
• Tävlingssektion
• Seriespel
• Matchcupspel
• H30, ansvarig
• H50, ansvarig
• HCP- och regelsektion: Daniel Udd, Göran Svensson och Sven Landtmansson
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- Damsektion
April
Maj
Juli
September

- Kickoff 10 april, Tisdagarna starttider 17:00 – 18:00
- Vårresa Ladys Invitation, shotgunstart
- Våravslutning
- Höstavslutning - Final

Tävlingsavgiften är 50 kronor, förhöjd avgift vid Ladys Invitation.
- Herrsektion
Herrgolfen startar i april och har sin avslutning i oktober. Vi spelar varje onsdag med start vid ca kl 17.00.
Anmälan kan göras fram till dagen innan kl 20:00. Tävlingsavgift är 40 kr.

- Seniorsektion
Vi startar seniorgolfen i april, med sommaruppehåll i juli. Starttid är kl. 10.00. Anmälan kan göras fram till
09:00 på tävlingsdagen. Startlista läggs ut senast 09:20 på nätet. Tävlingsavgift 20 kr.
- Tävlingssektion
2018 års tävlingsprogram, preliminärt:
• maj – september, Matchcup över 9 hål
• april, Städtävling, 9 hål
• 22 april, Vårtävling 18 hål
• 27 april Seriespel H30
• 10 maj, Gökottegolf, 9 hål
• 26 maj, Nybörjarscramble
• 6 juni, Slå ett slag, flagg tävling, 18 hål
• 11 juni, D50 ”Klubbar emellan”
• 15 juni, Seriespel H50
• 22 juni, Midsommargolf, 9 hål
• 4 augusti, Knyt/Korg golf
• 11 augusti, KM 36 och 18 hål
• 15 september, Finalgolf Damer o Herrar
• 29 september, Kommittégolf
• 6 oktober, Säteriets soppa
Tävlings greenfee: 18 hål 200 kr, 9 hål 100 kr.

HCP- och regelsektion
Två regelvandringar planeras under april månad. 2019 kommer de nya golfreglerna vilket innebär stora
förändringar. De kommer att börja gälla 1/1 2019. Efter säsongen 2018 kommer därför klubben att genomföra
utbildningar i de nya reglerna. Den nya kompletta regelsamlingen (engelska versionen) kommer att publiceras
den 28/2 i år.
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3. Ekonomi
Budget 2018
Intäkter
Medlems-, tränings- och tävlingsavgifter

158 700 kr

Café, övr. försäljning och bidrag

160 000 kr

Totalt intäkter

318 700 kr

Kostnader
SGF/GGF

46 000 kr

Korttidshyra – BSIF Drift AB

135 000 kr

Övrigt

109 000 kr

Totalt kostnader

290 000 kr

Resultat

28 700 kr

Medlemsavgifter för 2018
Enligt beslut vid höstmötet 2017.
0 – 15 år
16 – 21 år
22 Stödmedlemskap

0 kr
300 kr
600 kr
200 kr
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