
Sollentuna GK

Informationsmöte för nya medlemmar.

Välkommen!

Patrik Skoog, klubbchef/VD



Sollentuna GK

Sollentuna GK Visionsarbete 2018
För att säkra långsiktig utveckling av klubben mot de mål som styrelse och

medlemmar enats om behöver vi en ”solid grund” att stå på.

Allt kan inte göras på en gång men utvecklingen skall styras åt det håll vi enas om

och som är långsiktigt avgörande för klubb och bana.

Grunden är att styrelse, klubbledning, personal och kommittéer skall få riktlinjer att

styra mot i det dagliga arbetet.

Vår klubb, vår bana – nu och i framtiden. Tillsammans.



Sollentuna GK

Vår verksamhet vilar på 9 pelare

1. Banan

2. Range och Övningsområden

3. Klubbhus, Miljö och detaljer

4. Service

5. Träningsverksamhet

6. Restaurang

7. Juniorverksamhet

8. Tävlingsverksamhet

9. Kommittéer



Sollentuna GK

Vision
Sveriges mest attraktiva och välskötta golfmedlemsklubb

”Sollentuna Golfklubb skall vara banan man vill spela som boende i 

Mälardalen eller gäst i regionen” 

”Klubben med medlemmen i centrum”



Sollentuna GK

Mission
Som ”Sveriges mest attraktiva och välskötta 

golfmedlemsklubb” vill vi erbjuda:

• En välskött och utmanande bana

• Inbjudande klubbområde

• Uppskattad restaurang

• Framstående träningsverksamhet

• En serviceupplevelse utöver det vanliga



Organisation SoGK
Medlemmarna

Styrelse

Klubbchef/VD

Skillingegården
Aktiebolag

Anläggning

Shopen

Träning

Kansli

Restaurang Sollentuna GK

Kommittéer

Valberedning Revisorer



Styrelse SoGK & SkiAB

Suppleanter: 

Mary Petrini Jaldeborg

Magnus Berglund



Anläggning - bana

Micke
Jörgen

Stefan

Ralph
Anders

Tomas



Anläggning - bana

• En öppen och lättspelad parkbana

• Fem tees, 62 – 59 – 54 – 49 – 43

• Normalt bra speltempo, oftast runt fyra timmar på 18 hål

• Alla medlemmar kan ha tre bokningar varav max två på helg

• Medlem kan ta med sig gäster

• Möjlighet att starta på 10an genom appen ”Sista Nio”

• Golfbilar bokas i reception, åtta bilar till uthyrning

• Utökad banskötsel måndag, onsdag och fredag

• Städdag

• Golfvett



Anläggning – övningsområden

Driving Range

• 32 mattor varav 10 under tak

• Toptracer på mattorna i väderskyddet

• Öppet dygnet runt utom tisdag 19.00 till onsdag 09.00 pga klippning

Övningsområden

• Pitchgreen med bunker bredvid parkeringen, rangebollar eller egna

• Två putt- och chipgreener vid klubbhuset, rangebollar eller egna

• Korthålsbana 6 hål, vänster om hål 6, endast egna bollar

• Inomhusträning, 4 mattor för träning. Simulatorgolf på vintern



Shop

• Del av Golfstore-kedjan

• Prisgaranti

• Bonussystem

• Stort sortiment

• Utprovning av utrustning

• Klubbens egen shop

• Extrapersonal Mimmie, Mia, Tony, Jonty & Adrian

• Ankomstmarkeringar, fysiskt, digitalt i appar eller i terminal



Träning

• Två tränare, Niclas Björnsson och Javier Nigård
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Träning

• Två tränare, Niclas Björnsson och Javier Nigård

• Stort kursprogram

• Privatlektioner

• Junior & Knatteträning

• Custom fitting, utprovning

• Golfresor



Kansli

Carro, Patrik och Lena



Kansli

• Medlemshantering

• Fakturering

• Skåpshyra

• Gymkort

• Gruppbokning

• Tävlingar

• Företagsgolf, Företagspaket, sponsring

• Adressändringar, kontaktuppgifter ändras i Min Golf



Restaurang

• Dagens lunch serveras året runt

• Öppet på helgerna april tom oktober

• Öppettider under högsäsong 08-20

• Krögare Diana Jimfeldt



Sollentuna GK kommittéer

Ideella föreningen skall ansvara för den idrottsliga verksamheten.

Helt beroende av ideella insatser som styrelseledamöter, tävlingsledare, 

juniorledare mm.

Vill ni hjälpa till: maila patrik.skoog@sollentunagk.se och skriv vad ni kan 

tänka er att bidra med.

mailto:patrik.skoog@sollentunagk.se


Anläggningskommittén

• Ansvarar för utveckling av bana och fastigheter

• Genomförda projekt senaste åren

Väderskyddet

Bollhuset för bättre hantering av rangebollar

Toptracer

Laddstolpar

Träningslokal i klubbhuset

• Övriga projekt som planeras

Förbättrad ventilation i klubbhuset

Golfbilsgarage

Utveckling av banan

Ansvarig Lise-Lotte Vestling



Damkommittén

• Veckotävlingar på onsdag eftermiddag, Onsdax

• Månadstävlingar

• Eclectic

• Damträningar

• Information i egna nyhetsbrev

Ansvarig Åsa Bräster



Elitkommittén

• Stolt historia

• Nystart med ny kommitté

• Just nu fyra collegespelare och en ET-spelare

• Samarbete med JK för lättare övergång

• SM Klubblag div. 1

• Målsättning att få igång ett damlag igen

Ansvarig Mattias Damberg



Frivilliggruppen

• Extra banskötsel varje måndag

• Fyller uppslagen torv

• Snyggar till på rangen

• Sköter rabatter runt klubbhuset

• Målar linjer runt vattenhinder

• Gör ca. 750 timmar per år

Ansvarig Dick Helén



Herrkommittén

• Veckotävlingar på torsdag eftermiddag, Torsdax

• Herrträningar

Ansvarig Björn Collert



Juniorkommittén

• Junior- och knatteträning

• Tävlingsgrupper

• Tävlingar, SoGK Jnr Cup med 6 deltävlingar

• Teen Cup

• Sommarläger

• Uppstartsläger

Ansvarig Krister Ahlesten



Medlems- och 

marknadskommittén
• Medlemsaktiviteter

• Föreläsningar

• After Work tillsammans med restaurangen

• Varumärke

• Medlemsformer

• Medlemsundersökning

Ansvarig Elisabeth Lindberg



Paragolf

• Golf för personer med funktionsvariationer

• Vuxengrupp med träning och spel på banan

• Juniorgrupp

• Prova på med särskolor och Viggo foundation

• Utbildning av ledsagare

Ansvarig Michael Burman



Regler- och handicap

• Regelutbildningar, banvandringar

• Marknadsföra domar- och TL-utbildningar

• Regelinfo i nyhetsbreven

• Handicaphantering

• Utbildningar i WHS

Ansvarig Bertil Sköld



Seniorkommittén

• Ansvarar för 60+

• Veckotävling på tisdag morgon, öppen för 50+

• Utbyten med andra klubbar

• Seniorresa

• Seniorträningar

Ansvarig Bertil Sköld



Tävlingskommittén

• Sätter ihop tävlingsprogram för helgtävlingar

• Utbildar tävlingsledare

• Minst en helg/månad helt tävlingsfri

• Normalt en dag på helgen tävlingsfri (KM undantaget)

• Marknadsför matchspel (KM-match dam och herr, matchstege hcp

mixed)

Ansvarig Gustaf Swedén



Kommunikation

• Hemsida www.sollentunagk.se

• Nyhetsbrev ca. 15 gånger per säsong

• Sociala medier

Facebook https://www.facebook.com/SollentunaGK

Instagram https://www.instagram.com/sollentunagk/

http://www.sollentunagk.se/
https://www.facebook.com/SollentunaGK
https://www.instagram.com/sollentunagk/


Frågor?


