Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2020
Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar
golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset, anläggningens Pro samt
krögaren som driver restaurangen.
Golfklubben, är en ideell förening, som i första hand är till för medlemmarna. Målet är att vara
en golfklubb med sådan anda att medlemmarna känner gemenskap, trevnad och
samhörighet under och vid sidan av golfspelet oavsett vilken nivå man befinner sig på i sitt
golfspelande och då inte minst för de som är nya i klubben. Vi skall därför erbjuda golfspel,
socialt umgänge samt utbildning och därigenom ge medlemmarna stimulerande och
meningsfull fritid, där man ges möjlighet att spela och utvecklas som golfspelare utifrån sina
egna förutsättningar och mål.
Via våra kommittéer genomför vi aktiviteter som gynnar och utvecklar klubbens verksamhet,
samt skapar mervärde för medlemmarna.

Mål för 2020
•
•
•
•
•
•

Behålla våra medlemmar
Att behålla div 1 platsen för vårt herrlag
Göra Bryngfjorden attraktiv för unga spelare som vill satsa på golf
Fortsatt stödja utvecklingen av ungdomsverksamheten
Ta initiativ till utveckling av medlemmarnas träningsmöjligheter
Utveckla samarbetet med Bryngfjorden Golf AB och övriga intressenter, för utveckling
av anläggningen

Aktiviteter under året för att nå målen
•
•
•
•
•

Riktade insatser mot framförallt nya medlemmar i syfte att de ska vara kvar i klubben
Fadderverksamhet
Tillsammans med pro fortsätta utveckla ungdomsverksamheten
Tillsammans med pro och AB ta fram riktlinjer för stöd till spelare med ambition att bli
professionella golfare
Gemensamma möten tillsammans med Golf AB och övriga intressenter på
anläggningen

Förändringar 2020
•
•

Uppstart av damlag samt träningsgrupp
Bidrag via idrottslyftet 20 tkr, för att utveckla övnings-/träningsområde under 2020

I övrigt deltar styrelsen i av SGF och VGDF anordnade seminarier och möten.
Nedan följer kommittéernas egna planerade insatser under 2020.
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Dam
Vi utgår från tidigare verksamhet och planerar följande upplägg.
April

Vi startar säsongen med en vårupptakt med mat, information och årets
golfmode 2020.

Maj

Tre 18-hål och en 13 håls tävlingar.

Juni-juli

Åtta 18-hålstävlingar.

Augusti

Två 13-håls och två 9-håls tävlingar.

September

En 9-håls tävling. En 18-håls tävling vid vår avslutning med shutgunstart, efter
avslutad rond samvaro med mat och prisutdelning.

Spelformer

Tisdagarna genomförs som lottade tävlingar med Poängbogey eller Slaggolf.

Eclectic

Eclectic-tävling över säsongen innefattar de damtävlingar som har individuellt
spel.

Golfresa

Vi planerar även i år en damresa med gemensam lunch samt prisutdelning.

Partävlingar Vi har individuell anmälan på alla partävlingar utom en.
Fortsatt tävlingsanmälan och lottning i GIT.
Vinst fördelas efter varje tävling för ettan och tvåan i varje klass. Vid mindre än 20 tävlande
damer lottas endast en klass. Vinsten sätts in på personligt konto i golfshopen. Vid
avslutningen har vi prisutdelning för eclectic och order av merit.
Deltagaravgiften är 50 kr och betalning sker i golfshopen. Utifrån det har vi inte någon dam
som starter vid våra damtävlingar.
För Damer som vill spela dagtid gäller följande. Vid individuellt spel minst två tävlande damer
i bollen och vid partävlig två par. Efter avslutad rond, skriv namn och golf-ID på scorekortet
och placera det i damernas brevlåda.
Som tidigare önskar vi inga efteranmälningar. Detta eftersom vi som sköter lottningen inte
kan ta emot samtal om efteranmälningar på våra arbeten. De som glömt att anmäla sig får
åka ner till klubben och vara med i mån av plats i befintliga bollar.
Vi ser med förväntan fram mot nästa säsong!

Herr
Herrkommittén kommer under 2020 att arrangera Vårresan, Herrgolfen, Herrmasters och
TOP-FLIT CUP samt Eclectic och Herr Matchcupen.
Vi vill bibehålla de goda deltagarantalen från de senaste åren. En ambition är att fortsätta
”inkludera” nya golfare i gemenskapen och få dessa att delta i aktiviteterna. Vi tror att detta
är en viktig åtgärd för att få nya golfare att stanna inom sporten.
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Upptaktsresa planeras till andra halvan av april
Tidigare års vårresor har varit mycket uppskattade och vi planerar att fylla en buss och åka
söder om Vänern till en vårtidig bana och starta säsongen där. Vi återkommer senare med
inbjudan och först till kvarn kommer att gälla.
Herrgolfen är Onsdagsgolf med start i maj
Under maj månad startar säsongens Onsdagsgolf vilket innebär att man därmed kan samla
poäng för att bli Säsongsmästare för herrgolfen och att man samtidigt kvalificerar sig för att
delta i Mastersfinalen som avgörs i mitten av september. Vi avslutar säsongen med en
avslutningsmiddag i Klubbhusrestaurangen med traditionell prisutdelning.
Fria starttider under hela onsdagen samt att Herrgolfen har reserverade starttider mellan
16.00 till 18.00 utgör förutsättningarna för ökat deltagarantal. Det höga deltagarantalet har
lett till problem med starttider, särskilt på hösten. Vi kommer fortsätta att spela de sista
omgångarna under året över 9 hål vilket verkat fungera väl tidigare år.
Att bibehålla antalet deltagare i Herrgolftävlingarna är målsättningen för säsongen 2020. Vi
vill också verka för att fler ”nya golfare” kommer in i gemenskapen Vi ska fortsätta att
marknadsföra tävlingarna till såväl nya som gamla medlemmar. Vi ska också försöka träffa
nybörjargrupper och informera om herrkommitténs verksamhet.
Onsdagsgolfen är öppen för alla herrar som har möjlighet att spela någon gång under
onsdagarna. Någon säsongsanmälan erfordras inte.
Oavsett om man endast har möjlighet att delta bara vissa onsdagar är man välkommen att
delta i enskilda Onsdagstävlingar och därmed få del av denna tävlings priser i form av
tillgodohavande i Shopen. Är vi tillräckligt många deltagare i en Onsdagstävling - minst 30 så spelar vi i två Hcp-klasser. För ”Säsongs Herrgolfen” beräknas poängen endast för en
klass.Det höga deltagarantalet medger att vi kan fördela priserna på fler deltagare!
Eclectic – Herrgolfen 2020. Vi anordnar även en Eclectic i samband med
Herrgolftävlingarna. Alla Herrgolftävlingar som spelas från Tee 4 är kvalificerande för att
noteras Detta sköts automatiskt i samband med score-inmatning i ”Min Golf”.
Herrmasters är avslutningstävlingen för Herrgolfen
De trettiosex herrgolfare som samlat flest poäng under säsongen i Herrgolfen deltar i
avslutningstävlingen Herrmasters. Vinnaren utses till Herrmaster för säsongen och får ta
emot vandringspokalen med sin inskription.
TOP-FLIT-CUP
Top-Flit-Cup är en Ryder Cup-liknande tävling som spelas mot Hammarö GK:s Herrar. För
att bli uttagen i det tolvmannalag som ska representera Bryngfjordens Top-Flit-Cup lag gäller
det att spela så många Herrgolftävlingar som möjligt under säsongen.
2020 är det spel på Bryngfjorden som gäller, i mitten av september. Vi ska göra vad vi kan
för att få behålla trofén efter förra årets vinst på bortaplan!
Herr Matchcupen i sommar
Herrgolfkommittén kommer att arrangera Herr Match Cupen under sommaren 2019. Vi
återkommer med tidplan och anmälningsinformation. Matchspel är en rolig spelform som vi
vill slå ett extra slag för under 2020
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Vill du veta mera så kontaktar du oss i Herrkommittén
Thomas Engelbrektson

0705-766720

thomas.engelbrektson@lr-revision.se

Jan Bonnevier

0725-721799

jan.bonnevier054@gmail.com

Thomas Lindquist

0705-171064

thomas.e.lindquist@gmail.com

Göran Andersson

070-3500192

goand53@gmail.com

Regel
Kommitténs uppgift och målsättning är att verka för att medlemmarna skall ha så rättvisande
handicap som möjligt och att fullfölja de skyldigheter som åläggs golfklubben och
handicapkommittén enlig EGA Handicapregler. Kommittén skall dessutom verka för ökade
regelkunskapen bland klubbens medlemmar.
Kommittén kommer att arbeta under samma former som tidigare år
Andra kommittéer har möjlighet att ”avropa” hjälp med utbildning genom att vänd sig till
någon av kommitténs medlemmar. Kommittén kommer också att verka för att några
intresserade medlemmar vidare utbildar sig i golfregler i VGDF:s regi. Målsättningen är att
klubben skall ha minst 2 medlemmar med distriktsdomarkompetens eller högre.
Vi kan bistå med följande:
Utbildningar:
• Regelkurser – regelpromenader
• Handicapregler
• Översyn av ordningsregler (i samråd klubbens styrelse och Bolaget)
• Tävlingsledning – tävlingsledare
• Hjälpa övriga kommittéer med regelfrågor och utbildning
• Nybörjare (OBS nya bestämmelser för utbildning fr o m januari 2020) i samverkan
med Bryngfjorden Golf AB och Birger Kjellstedt
Vi rekommenderar att tävlingsledare och tävlingsansvariga deltar i VGDF:s utbildningar.
Följande verksamhet planeras under 2020.
• 1 regeldag med teori + praktik (typ avrostningskurs).
• Handicaprevision januari 2021.
Nybörjarutbildning.
OBS! Nya bestämmelser för utbildning fr o m januari 2020.
Regelutbildning för nybörjare planeras i samråd med styrelsen, Birger Kjellstedt och
Bryngfjordens Golf AB.
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Senior
Vi planerar att fortsätta verksamheten som nämns "Torsdagsgolfen". Konceptet kvarstår men
vi önskar utöka antalet deltagare genom mer " reklam" såsom affischer och information
genom digitala medier, hemsidan, Facebook-grupp och även "mun mot mun" metoden.
Vi önskar även att få fortsatta bidrag från klubben till bl.a ett prisbord som avslutning.
D-50 kommer förslagsvis att spelas på Bryngfjorden GK den 31 augusti i år.
H-50 kommer att spelas på Bryngfjorden GK de 1 juni enligt preliminära planeringen gjord på
höstmötet i Forshaga/Deje GK.
Som nämnts har vi blivit uppflyttade till division 2 i MsV detta år. Det kommer inte att bli
några större skillnader mot föregående år. Kostnader för resor kommer att öka lite men vi har
ett litet överskott från 2019.
En grupp seniorer (Hans Andersson) har dragit igång en torsdagsträff för spel på simulatorn
vilket har blivit väldigt uppskattat.

Ungdom
Se separat bilaga
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