
  

Verksamhetsplan för 2022 

Tomelilla GK 

 

 

1. VISION 
Tomelilla Golfklubb är en unik klubb med många dimensioner. Banans 
geografiska och topografiska läge och klubbens ambitioner, borgar för att 
Tomelilla GK ska fortsätta vara bland de främsta klubbarna i Sverige. 

2.   KLUBBENS SIGNUM 

Klubben är banan och banan är klubben. Miljön är storslagen och vacker. Flora 
och fauna samspelar med aktiva golfspelare och ovanför svävar glador, för att 
markera att här finns människor och natur i harmoni. Alla känner sig välkomna 
till klubben där det mesta finns för att helhetsupplevelsen ska bli total för såväl 
medlemmar som gäster.  
Tomelilla Golfklubbs medlemmar vårdar den goda anda som råder. Alla 
medlemmar är lika mycket värda och välkomna till alla våra aktiviteter. Alla 
medlemmar arbetar aktivt med att vara goda ambassadörer för klubben.  

3.   ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 

Vi ska verka för att Tomelilla GK och Tomelilla Golf AB med hotell och Tomelilla 
Golfkrog har ett gott samarbete. ”Vikänslan” i klubben ska vara synlig i allt 
arbete.  Långsiktiga mål samt masterplan för banan är de styrande dokument 
som alla har att förhålla sig till.  
 

4.   ORGANISATION 

Tomelilla Golf AB 

Tomelilla Golfhotell 
Tomelilla Golfkrog 

Tomelilla GK (styrelse och kommittéer) 

 

5.   ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 

1. Vi ska fortsätta utveckla juniorverksamheten såväl i kvalitet som omfattning, 
med särskilt fokus på träningstider, deltagande och tävlingar. 



2. Vi ska utveckla seniorverksamheten med såväl medlemsaktiviteter som 
träning och tävling allt i syfte att säkra långsiktigt medlemskap. Vi ska bli bättre 
på att integrera nya medlemmar i klubben. 
3. Vi ska aktivt arbeta för att knyta till oss fler ideella krafter/ledare i klubben. 
4. Vi ska stimulera och synliggöra användandet av klubbens   
träningsanläggningar ur ett året-runt perspektiv.  
5. Vi ska integrera den nya inomhusanläggningen för padel och golf som en 
viktig del av klubbens träningsarenor. 
6. Vi ska fortsätta på ett klokt sätt hantera den pandemi som vi har levt med 
under 2 år, ingen kunde tro att den skulle vara så länge som den har gjort och är 
inte slut ännu. 
 

Ansvar för att verksamhetsplanens inriktningar och mål omsätts i aktiva 
handlingar åligger såväl klubbens styrelse som kommittéerna. 
 

6.  
Verksamhetsplaner för respektive kommitté finns på hemsidan under 

respektive kommitté. 
 

Medlemskommitté 

Tävlingskommitté 

Damkommitté   

Herrkommitté 

Juniorkommitté 

Seniorkommitté 

 

 


