Blant målene for å nå visjonen er :
Ledende på talentutvikling i regionen
Etablere en treningskultur for alle uansett
handicap
Attraktiv bane med doble utslag
Årlig vekst i gjestespill
En plass for alle uansett alder, kjønn og handicap
Stabil medlemsmasse med 1000 fornøyde
medlemmer i 2020
Effektiv klubbdrift med høy kvalitet i alle ledd

Sportslige mål
Ledende på talentutvikling i regionen
Sterk på rekruttering og utvikling av unge talenter

Etablere en treningskultur for alle uansett handicap
Har faglig miljø og prioriterer ressurser til talentutvikling

Resultatmål
Ha kandidat for deltagelse på aldersbestemt landslag
innen 5 år
Hevder oss på Titleist tour
Topp 10 plassering i NM innen 8 år

Bane- og anleggsmål
Vakkert anlegg og attraktive spilleforhold
Doble utslag

Klubbhus
Ferdig klubbhus innen 2020

Gjestespill
Årlig vekst i gjestespill

Miljø- og kulturmål
Miljøet i klubben preges av….
En plass for alle, uansett alder, kjønn og handicap
Engasjere oss i NGF’s prosjekt «grønn glede»
Engasjerte medlemmer med høy deltagelse på
klubbens aktiviteter

Sosial møteplass
Bevare og videreutvikle det gode miljøet vi har i dag
Holde minst 1 medlemsmøte i sesongen
Øke dugnadsaktiviteter med sosial profil

Klubb- og organisasjonsmål
Medlemsutviklingen
1000 fornøyde medlemmer i 2020
Sterk tilvekst av barn & ungdom
Øke jente/kvinneandelen i klubben

Virksomheten og drift
Solid økonomi for både klubb og bane
Mange drar lasset sammen
Effektiv klubbdrift med høy kvalitet i alle ledd

Hvordan når vi målene ?
For å oppfylle klubbens mål og visjoner er det
etablert strategi og handlingsplaner for
• Sportslige mål
• Bane- og anleggsmål
• Miljø- og kulturmål
• Klubb og organisasjonsmål

Strategi for sportslige mål
Sportslige mål
Ledende på talentutvikling i
regionen

Sterk på rekruttering og
utvikling av unge talenter
Har faglig miljø og prioriterer
ressurser til talentutvikling

Resultatmål

Ha kandidat for deltagelse på
aldersbestemt landslag innen
5 år
Hevder oss på Titleist tour
Topp 10 plassering i NM innen
8 år

Hvordan ? ( strategi )
Prioritere knøtter og
juniorkomiteens
arbeid/aktiviteter
Investere i bruk av gode trenere,
(pro) spesialiststøtte og i
trenerutdanning av egne krefter
Prioritere økonomiske midler til
rekruttering og talentutvikling
Tilrettelegge gode
treningsfasiliteter og hjelpemidler
Etablere sponsorordning dedikert
for talentutvikling

Strategi for Bane- og anleggsmål
Bane- og anleggsmål
Banen
Attraktiv bane med doble
utslag
Vakkert anlegg og attraktive
spilleforhold

Klubbhus
Ferdig bygget klubbhus innen
2020

Gjestespill
Årlig vekst i gjestespill

Hvordan ? ( strategi )
Klubben skal aktivt
samarbeide med baneselskapet
i deres arbeide med å realisere
målene for både bane og
klubbhusutbygging
Være pådrivere sammen med
baneselskapet overfor lokale
myndigheter og interessenter
Vekstmål for
medlemsutvikling og
gjestespill medvirker til de
økonomiske forutsetningene
til slik utbygging

Strategi for Miljø- og kulturmål
Miljø- og kulturmål
Miljøet i klubben preges av….
En plass for alle, uansett alder,
kjønn og handicap
Engasjere oss i NGF’s prosjekt
«grønn glede»
Engasjerte medlemmer med høy
deltagelse på klubbens aktiviteter

Sosial møteplass
Bevare og videreutvikle det gode
miljøet vi har i dag
Holde minst 1 medlemsmøte i
sesongen
Øke dugnadsaktiviteter med sosial
profil

Hvordan ? ( strategi )
Videreføre herre- og damekveld
satsingen
Aktiv satsing på klubbens turneringer
for alle grupper
Innføre et Pitch & Put åpent mesterskap
Etablere en komitè som igangsetter
tiltak for å imøtekomme tilbudet
«grønn glede»
Vedlikeholde god 2 veis kommunikasjon
med medlemmene på fellesaktiviteter,
web og epost
Prioritere de etablerte sosiale
møteplassene
Klubbturer, klubbfest, medlemsmøter
og dugnader

Strategi for klubb- og organisasjonsmål
Klubb- og organisasjonsmål
Medlemsutviklingen

1000 fornøyde medlemmer i
2020
Sterk tilvekst av barn &
ungdom
Øke jente/ kvinneandelen i
klubben

Virksomheten og drift

Solid økonomi for både klubb
og bane
Mange drar lasset sammen
Effektiv klubbdrift med høy
kvalitet i alle ledd

Hvordan ? ( strategi )
Sterk satsing på det nye
golfkortkursopplegget som viktigste
rekrutteringsarena
Opprettholde riktig prisnivå for
medlemskap og spillerett
Subsidiere barn- og
ungdomsmedlemskap
Iverksette målrettet handlingsplan for å
bygge opp et golftilbud til skoler i
nærmiljøet – se etter mulighet for
nærmiljøanlegg.
Tilpasse tilbud for jente og kvinner i
klubben.
Effektivitet og kvalitet opprettholdes
ved at vi gjør ting enklest mulig, men
uten kompromiss på kvalitet

