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VERKSAMHETSPLAN FÖR KUNGÄLV-KODE GK 2018 
 
Verksamheten under 2017 har gått in i en ny positiv fas i samarbete med nya 
ägaren till Solberga Golf & Konferens. En bredvillighet bland framförallt 
årsmedlemmar/vardagsmedlemmar att bidra till banskötsel (Finliret) och 
engagemang i styrelse/kommittéer är ett resultat av bättre samarbete 
klubb/bolag. 
Golfbanan har under säsongen varit i det närmaste perfekt. Vilket 
uppmärksammats av många i regionen och betytt ökat gästspelande på banan 
och ett positivt inflöda av nya medlemmar, framförallt Flexmedlemmar. 
Konkurrensen om golfarna är fortfarande knivskarp och med ökade 
kostnader/svårigheter för boende på fel sida Tingstadstunneln skärps 
konkurrensen om golfarna i Kungälv/Stenungsund och på Tjörn/Orust. Efter en 
tidig vårstart men med kall och regnig april/maj kom inflödet av medlemmar 
först igång efter midsommar och totalen i princip densamma som 2016. 
 
 
Styrelsens prioritering inför 2018 kommer att fortsatt vara på 
 

• Rekrytering av nya medlemmar/golfare i kombination med skapande 
av mervärden för bef. Medlemmar 
 

1. Styrelsen föreslår i samråde med SGK en höjning av vissa av 
årsavgifterna enl. separat  presenterat avgiftsförslag inför 2018. 
Merintäkt skall i första hand användas till banförbättringar med 
prioritering på bunkrar. 
 

2. Marknadsföring av anläggningen i lokala golfmedia och 
förbättring av hemsida med anknuten Facebooksida är prioriterad. 
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3. Öka antalet Årsmedlemmar genom marknadsföring av 
mervärden(rangebollar/red.gästgreenfee). 

 

4. Införande av introduktionsdagar för nya medlemmar.. 
 

 
 
Ungdomsverksamheten har under 2017 fortgått och utvecklats.. Antalet aktiva 
ungdomsmedlemmar inkl. knattar/juniorer i måndagsklubben och på 
onsdagsträningarna är c:a 100. 
Även icke-golfande föräldrar har kunnat knytas till klubben som en följd av 
barnens intresse. För 2018 kommer detta arbete att fortsätta och intensifieras. 
Driven med medlemsavgift för alla upp till 18 på 500: - skall bibehållas under 
2018 för att attrahera till att testa på golf. 
 

• Ungdomsverksamheten kommer att prioriteras under 2018 
 

▪ Aktivt bearbeta intresserade föräldrar samt far-och morföräldrar
 att engagera sig för att leda och engagera ungdomarna. Satsningen     
 Är i stort behov av fler ledare och även i förlängningen av större  
 Ekonomisk stöttning för att kunna arrangera t.ex. läger. 
 

• Fortsatt bearbeta närområdet som med ett stort ökat inflöde av  
boende Inneburit en stor ökning av ungdomar. 
 

•     Genomföra planerat veckoläger under sommaren.   
 

 
Informationsflödet till medlemmarna är nu på en bra nivå i en kombination av 
inlägg på hemsida/facebook och direktinfo. via nyhets- och informationsmail. 
Facebookgrupper har formerats av några av kommittéerna för snabb 
kommunikation av nyheter. 
 

• Information 
 

1. Fortsatt profilering som en anläggning ”Kungälv-Kode Golf” 
 
2. Direktinformation till alla medlemmar med mail-adress registrerad 

på sin profil på ”Min Golf” i form av ”Klubbinformationsbrev” via 
GIT. 
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3. Aktuell info kommer att finnas på KKGK:s Hemsida 
 
 
Även i år har vi under hela säsongen kunnat njuta av en golfbana i toppklass. 
Mikael och hans ”crew” har gjort ett fantastiskt jobb. En rekordtidig öppning i 
mitten av mars efter en ovanligt mild vinter. I princip helt utan mögelangrepp 
och med ”sommargreener” från start. 
 
 

• Golfbanan 
 

1. Enl. upprättad prioriteringslista utföra de 
förändrings/förbättringsarbeten som ekonomin tillåter 
.(Tees/bunkrar) 

2. Utöka Finliret från denna säsong.  
3. Ev. införa hektometer TEEs i st.f. färgtees 
4. Ta fram förutsättningarna för förlängning av drivingrange. 

 
 
 
 
Säkerheten är ett ständigt återkommande tema. Vi har några kritiska 
riskområden med tydliga anvisningar, som tyvärr negligeras alltför ofta. 
Rapportering av denna oaktsamhet bör göras omgående till styrelsen för 
åtgärd. Översyn har gjorts för bedömning hur vissa av dessa riskområden skall 
kunna göras säkrare.  

• Säkerhetsfrågor 
 

1. Översyn av säkerhetsriskerna vid mötande hål. 4 via 5:an el.16:e. 
5:an via 4:an 

 
2. Alla påpekande eller rapporter om farligt spel skall noteras och 

informeras om. 
 
 
Klubbens intäkter består huvudsakligen av medlemsavgiften som är en del av 
totala avgiften som varje medlem betalar. Utöver dessa pengar finns lite 
”bidrag” att hämta från kommunen och från bingoalliansen.  
Kostnaderna är koncentrerade till kommittéverksamheterna. Inför 2018 görs 
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nya försök att aktivera sponsorintäkter samt att noggrannare undersöka 
möjlighet till bidrag ur div. fonder 
 

• Ekonomi 
 

1. Ansvara för att klubbens ekonomi är balanserad och sund 
 
2. Utnyttja möjligheter till alla typer av bidrag. 

 
3. Effektivisera sponsorarbetet och försäljning av reklamplats på 

banan/hemsidan eller i vårt informationsbrev. 
 
. 
 

• Utvecklingsplan KKGK 
 

Avtalet mellan klubb/bolag kommer att sägas pp per den 31 dec. 2017 
för omförhandling inför 1 jan. 2019. Detta gäller även arrendeavtalet 
med Knaverstad gård som löper fram till 31 dec. 2018. 
Försöket med golfvärdar under sommarhelger har slagit väl ut och 
kommer att fortsätta under 2018. 
 
Samarbete klubb/bolag har varit mycket gott. Fortsatt engagemang från 
klubbmedlemmar är nödvändigt för att bidraga med finisharbete runt 
klubbhus och golfbana. 

 
 
 
Kode i oktober 2017 
Kungälv-Kode GK 
Styrelsen 
 

 


