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Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsidé 
 

Backa Säteri IF (BSIF) är en idrottsförening som ska bereda sina medlemmar och gäster möjlighet 

att bedriva och utveckla sitt golfspel efter var och ens förutsättningar. Föreningen arbetar också för 

att erbjuda alla, medlemmar som icke-medlemmar, möjlighet att umgås och träffas under trevliga 

former även utanför själva golfspelet.  

 

Nuläge 

Backa Säteri IF är en golfklubb i Ale kommun, belägen strax utanför småstaden Nödinge. 

 

Backa Säteri IF är medlem i Svenska Golfförbundet och tillhör Göteborgs golfdistrikt.  

 

Backa Säteri IF har ett nyttjanderättsavtal med BSIF Drift AB (driftsbolaget) som sköter driften av 

golfbanan.  

 

Backa Säteri IF arrenderar mark av Ale Kommun, Hål 1-4 och 7-9. Övrig mark arrenderar BSIF 

Drift AB av Backa Säteri Fastighets AB. 

 

Backa Säteri IF har inga fast anställda. De uppgifter som åligger klubben sköts ideellt och utan 

arvoden. Under delar av 2019 har två personer arbetat för föreningen via Arbetsförmedlingen 

respektive Försäkringskassan. 

 

Backa Säteri IF anlitar Handelsbanken för sina bankärenden. Klubben är skuldfri. 

 

Backa Säteri IF har förutom styrelsen åtta kommittéer för närvarande. Det är Medlemskommitté, 

Bankommitté,  Elit- och juniorkommitté, Regel- och handikappkommitté,  Tävlingskommitté, 

Herrkommitté, Damkommitté och Seniorkommitté. 

Alla verksamheter har egna ansvarsområden och ordförande/ansvarig i varje kommitté/sektion 

fastställs av styrelsen. 

 

Den 31/12 2019 hade Backa Säteri IF 379 medlemmar varav 359 var golfmedlemmar och övriga 

stödmedlemmar. Antalet juniormedlemmar var 102. 

 

Generella mål för 2020 

Sedan Backa Säteri IF tog över golfklubben för fyra år sedan har verksamheten successivt 

stabiliserats. Efter några osäkra år känner vi nu att vi kan se positivt på framtiden. Vi har en ekonomi 

i balans och en bra golfbana som sköts på ett bra sätt. Vi har fått igång en ganska omfattande barn- 

och juniorverksamhet som vi i år hoppas både växer och utvecklas vidare.  
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Föreningen har gott om medlemmar som ställer upp ideellt för klubben på ett mycket förtjänstfullt 

sätt. Utan deras arbete skulle föreningen inte överleva.  

 

Det viktigaste målet, liksom det varit de senaste åren, är att öka antalet medlemmar. Ju fler 

medlemmar vi blir desto mer kan vi utveckla verksamheten. Detta är ett mål som såväl enskilda 

medlemmar och kommittéer arbetar för.  

 

Organisationen   
 

En översyn av föreningens organisation har genomförts under 2019. Inga förändringar kommer att 

ske under 2020. Den nuvarande organisationen måste nu få tid att sätta sig vilket kommer att kräva 

en del arbete även under 2020. 

 

Medlemsantalet 
 

Det övergripande målet är att öka antalet medlemmar i föreningen, både golfmedlemmar och 

stödmedlemmar. Det ska ske genom marknadsföring via olika kanaler, såväl digitala som fysiska. 

Viktigt i detta sammanhang är medlemmarnas personliga kontakter med potentiella medlemmar. 

Våra medlemmar är de bästa ambassadörerna för klubben. Föreningen kommer också att delta i olika 

arrangemang där potentiella golfare kan finnas. Golfens dag är ett sådant arrangemang. 

 

Professionell golftränare (Pro) 
 

Föreningen har under 2019 etablerat ett samarbete med AnnCatrin Golfacademy. Tillsammans 

kommer vi att arbeta för att utveckla detta samarbete ytterligare. Bl.a. planera vi att anpassa vår 

drivingrange för att göra det möjligt att använda digitala hjälpmedel på ett bra sätt vi golfträning, 

som till exempel Trackman.  

 

 

Juniorverksamhet 
 

Föreningen ska bedriva golfverksamhet för barn under lekfulla former, Golfkul är en sådan altivitet, 

som drivs av klubbens egna medlemmar. För grupperna juniorer och nybörjare ska dock träning 

under en Pro erbjudas. Under 2020 ska ett antal utbildningar till Gröna kortet för nya medlemmar 

genomföras. 

 

Nybörjarverksamhet 
 

Särskilda träffar för nybörjare kommer att organiseras under säsongen. Tidigare år har en 

starttidstimme varje fredag reserverats för nybörjare. Detta har inte fungerat så bra vi önskat och 

detta kommer att ses över och eventuellt ersättas av något annat.  

 

Representationslag 
 

Backa Säteri IF ska delta med två representationslag i Göteborgs golfförbundets seriespel.  

 
 



 

3 

Tävlingar 
 

Backa Säteri IF har en 9-hålsbana och därför omfattar de flesta tävlingar endast 9 hål. Ett antal 18-

hålstävlingar ska också genomföras. Målsättningen för 2020 är att få fler att delta i de tävlingar som 

arrangeras genom att erbjuda attraktiva arrangemang. Vi har ett antal tävlingar som avslutas med mat. 

Dessa är mycket populära, liksom partävlingar.  

 

Måndagsgolfen (seniorer), tisdagsgolfen (damer) och onsdagsgolfen (herrar) kommer att bedrivas på 

samma sätt som 2018. Vi hoppas på fler deltagare under året, särskilt när det gäller seniorerna. 

 

Fastigheter 
 

Föreningen förfogar över två fastigheter (Klubbstugan och Ladan). Båda fastigheterna hyrs med 

korttidskontrakt.  

 

Banan 
 

Föreningen förfogar över en 9-hålsbana i ett vackert naturområde. Driften sköts av BSIF Drift AB. 

Banan ska skötas på ett professionellt sätt av välutbildad och engagerad personal. Det är viktigt att 

banan och övningsområdet sköts på ett bra sätt som attraherar såväl medlemmar som gäster. 

 

För att hålla banan i gott skick är medlemmarnas ideella insatser viktiga.  

 

Föreningen kommer att verka för att vår greenkeeper ska ha hjälp av en banarbetare under säsongen. 

 

Stödmedlemmar 
 

Backa Säteri IF ska ha ett gott samarbete med de boende som ej spelar golf men som bor i närheten 

av golfbana. Vi ska även ha arrangemang där även de kan delta. Vid dessa aktiviteter ska såväl golf- 

som stödmedlemmar bjudas in.  

 

Det är viktigt att föreningen har ett bra samarbete med det omgivande samhället och att både golfare 

och boende kan använda det naturområde som golfbanan omfattar. De som går eller promenerar 

måste i största möjliga omfattning använda områdets vägar och stigar. Dessa ska skötas och 

underhållas, gärna i samarbete med kommunen. 

 

Miljöarbete 
 

I allt klubben gör ska miljöaspekterna allid beaktas. 

 

Café och reception 
 

Caféet och receptionen ska vara öppet dagligen under golfsäsongen och med begränsat öppethållande 

resten av året. I caféet ska enklare förtäring erbjudas samt ett begränsat utbud av golftillbehör som 

bollar, handskar och peggar. Klubben kommer att verka för att café och reception bemannas av 

anställd personal.  
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Övningsområdet 
 

Övningsområdet ska attrahera alla golfare i trakten, såväl de som är medlemmar hos oss som de som 

är medlemmar i andra golfklubbar. Föreningen ser drivingrangen som en viktig källa till ökade 

inkomster. Den måste därför hållas i gott skick och erbjuda goda träningsmöjligheter. 

 

Regel och handikapp kommittén 
 

Första januari 2019 fick golfvärlden nya gemensamma golfregler och den första mars 2020 införde 

Sverige de nya handikappsystemet. Ett antal föredrag om de nya handikappreglerna kommer att 

genomföras under året.  

Under 2020 kommer några regelvandringar att erbjudas. 

 

 

Ny golfanläggningen 

 
Kommunen har under 2019 kallat till ett möte där de långsiktiga planerna för södra Nödinge 

presenterats. Vi har då även träffat de framtida exploatörerna Veidekke och Orkla. Alla vill at vår 

golfanläggning ska finnas kvar. Kommunen ämnar påbörja planarbetena för marken där hål 4-6 

ligger liksom vårt övningsområde (drivinrange, puttinggreen och övningsgreen) inklusive klubbhus.  

 

Under början av 2020 har kommunen lovat en tidsplan för det fortsatta arbetet. När vi fått den vet vi 

vad vi har att förhålla oss till. Då kommer det långsiktiga arbetet med att flytta delar av vår 

nuvarande anläggning västerut. Det gäller båda hur vi ska disponera den nya marken och hur vi ska 

genomföra och finansiera detta.   
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Vision 2030 

Backa Säteri IF kommer att på längre sikt behöva flytta allt förutom hål 1-3 och 7-9. Den allt övergripande 

visionen för 2030 måste vara att vi kan spela golf på vår golfbana 2030. Allt annat är underordnat detta. 

 

Dock måste anläggningen sådan den ser ut hållas i gott skick. 

 

Maskinpark, Mark och byggnader 
 

Vår maskinpark börjar till viss del få några år på nacken och för att kunna hålla hög standard på 

golfbanan behöver den på sikt förnyas. 

Målet är att vi har ett arrendeavtal på marken med Ale Kommun på 10 år. Notera att visionen inte 

innefattar friköpande av marken!  

 

Personal 
 

För en optimal skötsel av vår golfanläggning bedömer vi personalbehovet till: 

• Greenkeeper på heltid, året om. 

• Banarbetare på heltid under golfsäsongen. 

• Kanslipersonal året om. Heltid under golfsäsongen och deltid resten av året. 

 

 

Golfanläggningen 
 

BSIF ska ha en golfbana av god kvalité, jämförbar med andra golfbanor i distriktet.  

 

Övningsområdet med driving range ska vara så bra att den attraherar golfspelare från andra klubbar som 

bor i närheten.  

 

Golfverksamhet 
 

BSIF ska delta med både dam- och herrlag i Göteborgs golfförbunds seriespel och även ha med minst ett 

lag som deltar i distriktets lag-DM. Vi ska även ha juniorer som deltar i Distriktets juniortävlingar på 

elitnivå. 

 

BSIF ska ha en verksamhet som riktar sig till alla kategorier av golfare där ingen grupp ska favoriseras. 

Framförallt gäller det att vi ska ha en balanserad tävlingsverksamhet som tar hänsyn till både de som vill 

tävla och de som inte vill det.  

 

Medlemmar 
 

Genom olika aktiviteter ska föreningens golfmedlemmar ha ökat till minst 500 stycken.  

 

Stödmedlemmar 
 

Föreningens stödmedlemmar är en viktig grupp som vi vill ska öka till 150 personer. För att nå detta mål 

är det viktigt att föreningen har arrangemang som riktar sig till denna grupp. Detta anser styrelsen kan 

utvecklas mer än vad som görs idag.  


