
Verksamhetsplan för Ullna Golf Club 2015 
Styrelsen för Ullna Golf Club föreslår följande plan för verksamheten 2015. 
 

Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén (TK) ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet. 
TK´s verksamhet innehåller tre olika delar. 
•       Interna tävlingsarrangemang 
•       Externa tävlingsarrangemang 
•       Seriespel 
Under 2015 kommer tävlingsprogrammet att bli ungefär som 2014. 
Arbetet med programmet pågår med sikte på säsongstart vid månadsskiftet april/maj. Vi kommer att 
ha 1-2 medlemstävlingar per månad under säsongen där vi alternerar mellan lördagar och söndagar. 
Onsdagstävlingen kommer att starta i mitten på maj med en final i slutet på september. Preliminärt 
tävlingsprogram kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida i samband med höstmötet.  
Vi kommer även att fortsätta med vår dagliga tävling VSOP (Valfri Starttid Och Partner). 
Ullna GC kommer att delta i seriespelet i Stockholm för damer och herrar. Utbyten med andra klubbar 
kommer att ske med Bro Hof Slott GC där vi kommer att spela ett dubbelmöte.  
Damernas program innehåller förutom utbytesmatchen med Wermdö även Vårmiddag, Weekend 
golfinternat i maj, Hemlig resa samt Höstavslutning. Eventuellt kommer det även 2015 bli en nationell 
dam dag och beslut i den frågan kommer att tas under vintern.  
 
Bankommittén 
Banan fortsätter att få fina vitsord från både medlemmar och gäster vilken nu är inne på sitt andra år 
efter ombyggnaden. Det är helt klart att vår bana håller mycket hög klass från banans öppnande till 
dess stängning, detta oberoende av väderförhållandena, vilket inte var fallet innan ombyggnaden.  
  
Viktigast av allt på en golfbana är greenerna och de håller fortsatt mycket hög nivå, inte bara nationellt 
utan även i internationell bemärkelse. Det är tydligt att allt gräs på Ullna har blivit starkare mot slitage. 
De många torvmärkena som fanns första året har minskat betydligt tack vare att gräset fått ytterligare 
ett år på sig att rota sig, men framförallt genom att banpersonalen numera har ett frekvent och 
metodiskt arbetssätt. Bunkrarna har också fått en rejäl uppryckning från förra året, även om det är en 
bit kvar för att bygga bort alla problem med pluggade bollar. Gällande vattenhindren så har de rensats 
från slam oftare än tidigare men det växer dessvärre igen väldigt fort. Här måste vi ta oss an nya 
angreppssätt för att få bukt med problemet. En annan utmaning vi har är slitaget på vissa tees och då 
framförallt gul tee. I sin helhet har vår fina bana under detta år lyft sig ytterligare, från en redan hög 
nivå till en ännu högre. Ett stort tack riktas till vår kompetenta banpersonal. 
  
Klubbhuskommittén 
Klubbhuskommittén har en rådgivande funktion och fungerar som bollplank till VD. 
Det kommer löpande ske uppgraderingar både i och utanför klubbhuset. 
 
Idrottskommittén  
Idrottskommittén ansvarar för: 
* Juniorverksamheten 
* Pojk/herrlagets seriespel 
* Flick/damlagets seriespel 
 
Under 2015 arbetar vi vidare mot klubbens målsättning dvs: 
* Inom tre år ha en breddgrupp med minst 10 spelare födda 2000 eller senare 
* Senast 2017 ta steget upp i Elitserien för damer i det nationella seriesystemet 
* Senast 2016 ta steget upp i division 1 för herrar i det nationella seriesystemet 
 
Idrottskommittén kommer under säsongen 2015 att erbjuda samtliga juniorer i klubben kontinuerlig 
träning. Våra spelare i Team Ullna kommer att träna både i grupp och individuellt samt få hjälp med 



sitt tävlande. För spelarna i serielagen ovan kommer speciella satsningar att göras för att öka 
möjligheterna att nå klubbens målsättningar. 
 
Medlemskommunikationsgruppen 
Kommunikationsgruppen kommer att under 2015 att arbeta vidare med mindre översyn av information 
på hemsidan men framför allt koncentrera sig på att få till stånd en tydligare regularitet vad gäller 
nyhetsbreven. Även att nyhetsbreven innehåller påminnelser varje gång om händelser inom den 
närmsta framtiden. 
Gruppen kommer också att färdigställa informationen som skall gå till nya medlemmar i form av ett 
trevligt brev och en checklista som VD går igenom med nya medlemmar 
Vi vill också aktivera en Facebook grupp som sakta men säkert skapar interaktivitet mellan klubben 
och dess medlemmar. 
 

Regelkommittén 
Regelkommittén har under 2015 för avsikt att jobba vidare med att höja kunskapen om hur man beter 
sig i lättnadssituationer eftersom vi konstaterat att detta regelområde är mest omdiskuterat. 
Regelfrågor kommer att tas upp bland annat vid samlingen innan onsdagstävlingen så vi hoppas att vi 
kan få en större uppslutning där. Vi har även som målsättning att skapa en regel quiz på hemsidan. 
Regelkommittén och bankommittén kommer under våren fortsätta att ha ett nära samarbete för att 
säkerställa en anpassning av lokala regler. Under vintern kommer det liksom tidigare år ske en 
årsrevision av medlemmarnas handicap. Eventuell justering av handicap görs i samråd med 
medlemmen. 
 

Jämställdhetsarbetet 
En arbetsgrupp under ledning av Eva Mauritzon reviderar för närvarande Ullnas Jämställdhetspolicy 
och kommer under våren ta fram en plan för Ullnas Jämställdhetsarbete. 
 
Avgifter 
Höstmötet har att fastställa medlemsavgiften för nästkommande år. 
I bifogat förslag till budget för år 2015 är styrelsens förslag en avgift på 700 kronor för 
seniormedlem (dvs samma avgift som föregående år). 


