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Verksamhetsplan 2022 
 
Golfbanan 
Viksbergs golfbana blev spelklar 1991 och är belägen i ett vackert och kulturhistoriskt mälarlandskap i 
Södertälje kommun. På banan finns såväl vikingagravar som en s k surbrunn. 
 
Viksbergs Mark AB äger golfbanan, marken och fyra byggnader; klubbhuset, maskinhallen, kiosken 
och rangehuset. 
 
Viksbergs golfbana arrenderas sedan 2009 av GolfStar Sverige AB (GolfStar), som ansvarar för drift 
och personal. 
 
Golfklubben 
Viksbergs golfklubb bildades 1990. Den stora ökningen av antalet medlemmar under den första delen 
av 10-talet har dock följts av en minskning. Glädjande är att merparten av de nya medlemmarna 
finns i vårt upptagningsområde. Ökningen av medlemmar har kunnat ske utan att tillgängligheten 
märkbart har förändrats. 
 
Inför 2022 har GolfStar gjort en genomgripande förändring både avseende innehåll i och antal 
medlemsformer. I den förändringen är det inte längre möjligt att fortsatt ha ett medlemskap med 
spelrätt enbart på Viksberg. Alla spelrätter omfattar nu alla Golfstars banor. Prisskillnaden på 
spelrätterna utgörs av möjligheten till bokning av antal samtidiga starttider. Alla medlemsformer är 
fortsatt utan kapitalinsats och de finns tillgängliga på hemsidan. 
 
Vi vill fortsätta satsa på juniorverksamhet. Vi är glada och tacksamma för det stora engagemang som 
många föräldrar till juniorer visat under 2021 och hoppas att det ska fortsätta och utvecklas. Vi 
hoppas att några av föräldrarna det kommande året vill ta på sig en ledarroll för att på sikt säkerställa 
en kontinuitet i juniorverksamheten.  
 
Vi vill också driva medlems- och tävlingsverksamhet för alla medlemmar men för att detta skall 
kunna ske behövs fler engagerade ideella krafter och intresserade medlemmar.  
 
 
Målsättning 2022 
Styrelsen har en ambition att öka trivseln bland medlemmarna, utveckla medlemmarnas golfspel och 
idrottsverksamheten och därigenom bli ett attraktivt alternativ för golfspelare. 
 
För att åstadkomma detta finns under styrelsen; 

- Verksamhetsområde junior (VoJ) som hanterar träning och tävling för knattar och juniorer. 
- Verksamhetsområde medlem (VoM) som arbetar med trivselskapande åtgärder, bl a 

onsdagsgolf, damgolf, intern information och utbildning.  
- Verksamhetsområde tävling (VoT) som administrerar tävlingsverksamheten, serielagen, 

tävlingsbestämmelser, regel- och handicapfrågor samt inventerar förbättringsåtgärder för banan 
och tar emot förslag och synpunkter från medlemmar och gäster i det avseendet. Styrelsen kan 
ta upp dessa förbättringsåtgärder till diskussion med GolfStar. 
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Verksamhetsområdenas planer 
 
Verksamhetsområde junior (VoJ) Elenor uppdaterar 
VoJ kommer att verka för:  
- träning med ledare i grupper vår, höst och vinter, 
- inspel på banan med förälder/anhörig inför tävlingar, 
- deltagande i SGF Teen cup, Teen Tour och distriktets junior- och ungdomsseriespel, 
- träningshelg planeras att genomföras i augusti, 
- utbildning av fler ledare, 
- att ha kul och tävla på golfbanan, vara i juniorstugan och på övningsområdet, 
- fredagsaktivitet med spel och träning på bana. 
VoJ kommer, genom klubben, att till viss del subventionera tävlingsspel utanför Viksberg på 
nationella tourer. Aktuella spelare ska, för att få subvention, ha en av VoJ godkänd utvecklings- och 
tävlingsplanering. 
 
 
Verksamhetsområde medlem (VoM)  
VoM ska verka för:  
- att informera deltagare i nybörjarkurser om klubbens verksamhet, 

- fadderrundor, 

- gruppträning med pro, två omgångar, maj respektive augusti, med tre tillfällen per omgång och 

två differentierade grupper vid varje tillfälle,  

- onsdagsgolf med inriktning på seniorer 

- medlemmarnas medverkan avseende förslag på aktiviteter, 

- sociala aktiviteter för medlemmarna. 

- att genom Ansvarsområde dam (VoD) verka för:  

• upptaktsmöte  

• damernas måndagsgolf 

• Kvällens drottning 

• golfresa 

• få med damer i den sociala gemenskapen genom olika aktiviteter. 
 
 
Verksamhetsområde tävling (VoT) Bennie uppdaterar 
VoT ska verka för:  
- tillsammans med VoJ, VoM (AoD), serielagen. styrelsen och JEA genomföra ca 20 tävlingsdagar. 

- deltagande i seriespel Sörmland med ett lag i vardera Damer, D 60, H 50, H60 och H70. 

- att genomföra träning med pro för våra serielag, 

- att få fler medlemmar att delta i våra tävlingar och särskilt KM, där klubben står för enklare 

förtäring, 

- att få fler medlemmar att engagera sig som tävlingsledare och funktionärer, 

- att genomföra erforderlig tävlingsledarutbildning samt utbildning i GIT. 

- att genom Ansvarsområde bana (AoB) påverka GolfStar så att:  

• allt banarbete sker i enlighet med banskötselpolicyn och course set up, 

• investeringar prioriteras i förhållande till avtalstid, 

• underhåll och reparationer sker kontinuerligt, 

• säkerheten på banan fortsatt förbättras, 

• speltempot fortsatt kan höjas. 
 


