Verksamhetsplan Bjäre GK 2022
Allmänt
Klubbens verksamhet ska präglas av aktiviteter som syftar till att utveckla klubbkänsla, glädje och
gemenskap i golfen och stärka den goda stämning som finns på Bjäre GK.
Samarbetet med Bjäre Golf AB ska utvecklas vidare i positiv anda. Gemensamma mål kring nöjdhet
bland medlemmar och gäster samt ranking inom Golfsverige ska tas fram. Vår delade värdegrund
uttrycker vilka vi är och vad vi står för.
Vi vill fortsatt få fler medlemmar att delta i klubbens arbete och aktiviteter. Kommittéerna är
huvudansvariga för detta, styrelsen och Bjäre Golf AB kan också driva gemensamma aktiviteter för
att få utökat deltagande.
Vision 50/50 ska alltid finnas i fokus.
Klubben ska bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi, för såväl klubben som Bjäre Golf AB, som
säkrar fortsatt verksamhet med hög kvalitet på hela anläggningen.
Under 2022 har klubben för avsikt att arrangera ett medlemsevenemang, då vi på grund av Coronarestriktioner inte hade möjlighet vare sig 2020 eller 2021 att fira bolagets 30-årsjubileum. Tanken är
att använda delar av tidigare års överskott från verksamheten som bidrag till detta evenemang.

Tävlings- och HCP-kommittén
Tävlingskommittén kommer att anordna ett 10-tal tävlingar i olika spelformer lördagar eller
söndagar, med en förhoppning om att kunna starta tävlingssäsongen som inplanerat, med starka
startfält och goda sponsorer.
Klubbmästerskap anordnas i slutet av juli eller i början av augusti.
Klubben kommer att representeras i Skånes Golfförbunds seriespel både av damer och herrar.

Seniorkommittén
Seniorkommitténs inriktning är att varje tisdag under trivsamma former arrangera tävlingar för i
första hand klubbens herr- och damseniorer. Tävlingarna är dock öppna för gäster och för alla
åldersgrupper.
Vår- och höst-cup kommer att genomföras, tillika med några klassiker som ”Mårtens Memorial”
och Tre klubbor och en putter samt Kycklingslaget.
Klubben kommer att deltaga i Olles Gubbar som vanligt.
När banan stängs för säsongen spelar vi vintergolf. Vinterserien på tisdagar och Polargolf på
lördagar.

Damkommittén
Damkommitténs målsättning är att öka intresset för klubbens alla damer att delta i olika träningsoch tävlingsformer och i aktiviteter ofta kopplade till tävlingarna. Vi ordnar även tillsammans med
vår pro träningsdagar för enbart damer.
Varje torsdag från början av april spelar vi organiserad sällskapsgolf och från och med början av
maj övergår sällskapsgolfen till tävlingar för damer. Efter säsongens slut har vi även spärrade tider
några torsdags-förmiddagar för sällskapsspel.
Tävlingarna varieras ganska mycket, med allt från slaggolf, poängbogey, scramble till lagspel, vår
förhoppning är att det varierade utbudet ska locka fler damer till spel.
Vissa av våra torsdagstävlingar kommer efter den sedvanliga prisutdelningen att kompletteras med
kort info från vår pro och vår restaurang. Vi tänker oss bland annat materialgenomgångar,
spelstrategi, nytt i shopen och kanske några vintips eller något bra recept.
För damer som inte har möjlighet att delta i arrangemang på dagtid finns måndagsnian, som är
öppen för alla.
Följ även med på vår hemliga resa med två dagars tävling och en övernattning med middag, alltid
lika välbesökt och väldigt trevligt.
Damkommittén och Bjäre GK fortsätter vara värd för en av de fem deltävlingarna i Bjärerundan.
Bjäre Golfklubbs damer kommer fortsätta delta i olika former av seriespel arrangerade av Skånes
Golfförbund.

Herrkommittén
Bjäre GK:s herrkommitté är öppen för herrar 16 - 64 år. Målsättningen med kommittén är att för
medlemmarna på Bjäre skapa en tätare klubbgemenskap. Bland annat så anordnas Bjäre Masters.
En tävling som vi spelar från maj-september på onsdagar efter arbetstid. Under slutet av augusti så
flyttas spelet från onsdag till söndag eftermiddag, med tanke på att ljuset inte längre räcker till då
dagen blir kortare.
Bjäre Masters genomförs under 22 omgångar där max 12 omgångar räknas in i totaltävlingen. Varje
omgång är en avslutad runda/tävling.
För att skapa extra spänning och möjligheter, så utdelas dubbla poäng under finalrundan. Efter
avslutad finalrond räknas årets totalsegrare fram och samtliga golfpriser delas ut. Som en Grand
Finale så avslutas som sig bör årets Bjäre Masters med en gemensam fest på klubben.
Hela upplägget med Bjäre Masters, att få möta nya likasinnade vänner under några timmar & göra
det som många av oss tycker är det roligaste som finns är ett helt fantastiskt sätt att socialt komma
in i klubbkänslan.
För alla oss som vill lära känna våra medlemmar så finns Måndags-nian som ett alternativ.
Vi träffas efter arbetstid och spelar en mixed på 9 hål.
Herrkommittén har även en ambition om att delta med tre lag inom vårt åldersspann i Skånes
Golfförbunds seriespel, ett H22-, ett H50- och ett H60-lag.

Herrkommittén välkomnar nya och gamla medlemmar. Vi gör ingen skillnad på nya eller vana
golfare. Vår målsättning är att alla skall känna sig välkomna på klubben, ha trevligt och på ett
naturligt sätt få chansen att träffa nya golfvänner.
När banan stängs för säsongen spelar vi vintergolf tillsammans med seniorerna.

Juniorkommittén
Klubben har ingen plan att aktivt utöka juniorverksamheten, då bedömningen är att det inte finns
underlag för det i nuläget bland befintliga och eventuellt nya medlemmar.
Viss aktivitet riktad mot juniorer kommer dock bedrivas, Steven J, Head Pro, planerar att
genomföra sommarläger och därefter viss juniorträning.

Sponsorkommittén
Sponsorkommittén kommer inför säsongen 2022 att fortsätta att söka nya tävlings-sponsorer, och vi
tar gärna emot tips och förslag från våra medlemmar.
Kanske har ni, eller vet ni ett företag som vill synas och marknadsföras i samband med en egen
tävling uppe på klubben? Tag då kontakt med ansvarig för sponsorkommittén, så planerar vi in ett
lämpligt datum för detta!

Bankommittén
Drift och underhåll av bana och maskiner utförs av banpersonalen under ledning av Head
Greenkeeper. Riktlinjer för arbetet utarbetas och fastställs av bolaget.
Bjäre Golfklubbs bankommitté syftar till att påverka golfbanans utveckling på kort och lång sikt.
Medlemmars och gästers kommentarer, som inkommer via samtal och e-post
(bankommitten@bjaregolfklubb.se) till bankommittén, bland annat om banans skötsel, layout och
önskad utveckling, förmedlas till bolaget genom konstruktiv spontan dialog tillsammans med ett
vår- och ett höstmöte med representanter från bolaget.

