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Verksamhetsplan för Brevikens Golfklubb 2021 

Övergripande mål 

Golf, Glädje och Gemenskap.  
Golfanläggningen i Brevik skall erbjuda alla medlemmar och gäster en välskött och utmanade 

golfbana i en trivsam miljö och atmosfär.  

Styrelse 

Styrelsen kommer under 2021 att leda och administrera klubbens verksamhet enligt 

verksamhetsplanen och inom ramen för fastställd budget. Styrelsen skall verka för att skapa 

en god klubbkänsla och skapa en trivsam atmosfär för medlemmarnas bästa.  

Styrelsen skall stödja Breviks Golf AB i arbetet med att erbjuda en av de bästa golfbanorna i 

regionen.  

Styrelsen skall i samråd med Breviks Golf AB samarbeta med närliggande klubbar avseende 

greenfee och tävlingsverksamhet.  

Styrelsen skall i samråd med Breviks Golf och Hotell planera tävlingar och aktiviteter samt 

vid behov ställa funktionärer till förfogande.  

Styrelsen skall hålla regelbundna styrelsemöten, ett årsmöte och ett höstmöte.  

Styrelsen skall regelbundet, via hemsidan och Facebook samt direkta utskick, informera 

medlemmarna om aktiviteter och nyheter av intresse. 

Styrelsen skall delta i seminarier och konferenser anordnade av VGDF och SGF.  

Damkommittén 

Damkommittén kommer under 2021 att ansvara för och genomföra damgolfens tävlingar samt 

ha ett övergripande ansvar för serielaget D60, Old Ladies och Ladies Tour.  

Tävlingsverksamheten kommer att vara som 2020, dvs. totalt 13 tävlingar. 

Speldagen som vanligt onsdagar med start kl. 14.00  och sista start innan 18.00. Damkampen 

avslutas med en Final där alla som deltagit minst 5 gånger under säsongen får delta.  

All tävlingsinformation redovisas på klubbens hemsida. 

 

Utöver detta planeras seriespel med ett lag, D60. 

Herrkommittén 

Herrkommittén kommer under 2021 att ansvara för och genomföra Gubbagolfen samt ha ett 

övergripande ansvar för Old Gentlemen. Serielagen administreras av seriespelsansvarig, 

Christer Danehammar. 

Omfattningen av Gubbagolfen kommer att vara ungefär densamma som under 2020 med 

totalt 16 tävlingar; 5 tävlingar över 9-12 hål på våren, 6 tävlingar över 18 hål sommartid och 

avsluta med 5 tävlingar över 9-12 hål framåt hösten. Gubbagolfen avslutas med Final där de 
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som kvalificerat sig får delta. Alla tävlingsdetaljer redovisas på klubbens hemsida. Speldag 

för gubbagolfen 2019 blir onsdagar med start mellan kl. 13.00 – 18.00. 

Herrkommittén kommer att i samråd med seriespelsansvarig ordna träningar och utbildningar.  

Brevikens Gk planerar att delta i seriespelet med följande lag; H60, H70 och H75. 

Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén kommer under 2021 att ansvara för och genomföra tävlingar i klubbens 

regi. Tävlingsprogrammet kommer att läggas i samråd med Breviks Golf AB och Mattias 

Borger för optimalt utnyttjande av banan och hotellet. Golfveckan planeras till v 29.  

Tävlingskommittén kommer även att vara behjälplig vid större tävlingar såsom Old 

Gentlemen, Old Ladies och seriespel på hemmabanan.  

Juniorkommittén 

Målsättningen är att få en väl fungerande juniorträning. Klubbens junioransvarig kommer att i 

samråd med tränare/Pro ansvara för klubbens juniorverksamhet. Målsättningen är att ha  

1-2 träningsgrupper med varierande svårighetskrav.  

Banutvecklingsgruppen 

Banutvecklingsgruppen kommer under 2021 att fortsätta sitt arbete med att tillsammans med 

Brevikens Golf AB föreslå och prioritera insatser på banan med syfta att Brevikens golfbana 

skall bli en av de bästa golfbanorna i regionen.  

Handicap och regelkommitté 

Revidering av medlemmarnas spelhandicap kommer att ske automatiskt i Golfens IT system 

(GIT). Mer information finns på klubbens hemsida och golf.se 

Övrigt 

Måndagsgolfen kommer att fortsätta på ungefär samma sätt som under 2020, dock med fler 

rundor över 9 och 12 hål. Mer info på hemsidan.  

"Socialen", tävling för alla 60+ spelas på tisdagar. Ynglingarna, 80+ träffas och spelar 

torsdagar.  

Om pandemin tillåter kommer vi att arrangera en medlemsresa till någon grannklubb.  

 


