Verksamhetsplan Bjäre GK 2019
Allmänt
Klubbens verksamhet kommer att präglas av nya former för golfaktiviteter allt i syfte att utveckla
klubbkänslan, glädje och gemenskap i golfen och mellan våra medlemmar.
Inom ramen för Vision 50/50 ta tillvara och ytterligare stärka den goda stämning som finns på Bjäre
GK och med kraft driva att fler medlemmar både män och kvinnor blir delaktiga i klubbens
verksamhet och deltar i våra aktiviteter.
Samtliga nya medlemmar skall kallas till Välkomstmöte med information om klubbens aktiviteter
och om Bolagets verksamhet.

Tävlings- och HCP kommittén
HCP-revision kommer att utföras med automatik i början av år 2019. Endast höjning görs på detta
sätt. Sänkning av HCP sker manuellt. Kurser kommer att hållas på klubben om de nya golfregler
som gäller från 2019.
Tävlingskommittén kommer även under 2019 att genomföra ett 15-tal tävlingar då framför allt
förlagda till lördag eller söndag. Bjärehelgen återkommer första helgen i juli.
Måndags-9:an kommer som ett nytt inslag för dem som vill spela 9 hål. Inget krav på tävling men
krav på trevlig golfrunda.
Bjäre GK kommer att representeras i Skånes Golfförbunds seriespel på för kvinnor och män.
Följande lag kommer att representera Bjäre GK, D60, D70, Foursome HCP damer, 2lag i
Skåneserien för damer, H40, 2xH60, 2x H75 och H80.

Seniorkommittén
Seniorkommitténs inriktning är att varje tisdag under trivsamma former arrangera tävlingar för i
första hand klubbens herr och dam seniorer. Tävlingarna är öppna för gäster och alla åldersgrupper.
Vid utbyte med andra klubbar kan åldersgräns komma att tillämpas. Vår- och höst cup kommer att
genomföras tillika med några klassiker såsom ” Mårtens Memorial” och ” Tre klubbor och en
putter” samt ”kycklingslaget”.
Bjäre GK:s manliga seniorer kommer att deltaga i ” Olles Gubbagolf” som vanligt.
När banan stängs för säsongen spelar vi vintergolf. Vinterserien på tisdagar och Polargolf på
lördagar så länge vädret tillåter.
Till BjäreGK:s seniortävlingar är alla välkomna att deltaga ung som gammal.

Damkommittén
Damkommitténs målsättning är att öka intresset för klubbens alla damer att delta i olika träningsoch tävlingsformer samt i sociala aktiviteter.
Varje torsdag i cirka fyra månader från 1/5 arrangeras olika tävlingar som avslutas med
prisutdelning och vid några tillfällen gemensam lunch. Nytt blir förlängd säsong cirka 6 veckor med

några spärrade tider torsdag fm för sällskapsspel. Förra årets informella onsdagstävling för damer
upp till 64 år flyttas till torsdagar sen em och är öppen för alla, ansvarig är Pernilla Backner
Damkommittén och Bjäre GK fortsätter vara värd för en av de fem deltävlingarna i Bjärerundan.
Det arrangeras en traditionsenlig utflyktsresa till hemligt resmål med 2 dagars golfspel
och övernattning.
Bjäre Golfklubbs damer kommer fortsätta delta i olika former av seriespel arrangerade av Skånes
Golfförbund.
Vi fortsätter med arbetet i Vision 50/50 tillsammans med de andra kommittéerna och Bjäre Golf
AB.

Herrkommittén
Bjäre GK herrsektion är öppen för herrar 18-64 år, Bjäre Master genomförs i 22 omgångar.
Vår målsättning är att skapa klubbgemenskap och vi spelar efter arbetstid, onsdagar maj-sept. och
söndagar sept-okt. Varje omgång är en avslutad runda/tävling och vid sista omgången räknar vi även
fram en totalsegrare. Sista omgången avslutas med en gemensam fest på klubben. Då delar vi även ut
samtliga golfpriser.
Vi välkomnar nya och gamla medlemmar, nybörjare som vana golfare, vi gör ingen skillnad utan vill att
alla ska ha skoj och trevligt och förhoppningsvis hitta nya golfvänner.

Juniorkommittén
Steven J, Head Pro, planerar att genomföra sommarläger och därefter viss juniorträning för de
ungdomar som är kvar under sommaren, samma som 2018.
Tillsammans med Head Pro vill Bjäre GK gärna utveckla en juniorkommitté och få i gång mer
verksamhet även på andra tider. Men det tar tid att bygga upp en juniorverksamhet.

Sponsorkommitté klubbtävlingar
Det är svårt att få tag på sponsorer till våra klubbtävlingar för 2019, vi söker efter nya
samarbetspartners.
Vi tar gärna emot tips och förslag från Er, våra medlemmar.
Vi arbetar kontinuerligt hela året med att hitta nya sponsorer till våra klubbtävlingar.
Tanken är att vi kommer att spela samma antal klubbtävlingar 2019 som 2018. Där vi har blandat
olika slags tävlingsformer, singel och partävlingar.

