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Förslag till verksamhetsplan för Skyrups GK 2021 
 

Styrelsen i Skyrups GK vill presentera följande förslag till verksamhetsplan för Skyrups GK:s 

12:e verksamhetsår 2021. 

 

Under det kommande året, och inte minst under den tid som säsongen är igång på allvar, så 

hoppas styrelsen att fler medlemmar vill vara aktiva inom de olika aktiviteter som arrangeras i 

klubbens namn. Styrelsen kallade ett antal medlemmar till en ”framtidsworkshop” under det 

gångna året – en workshop vars syfte var att samla och lyfta fram nya idéer och tankar kring 

lämpliga medlemsaktiviteter. 

 

Under 2021 ska vi tillsammans: 

 

• Fortsätta att aktivt arbeta för att sprida den s.k. Skyrupsandan bland nya och gamla 

medlemmar samt bland gäster på anläggningen i Skyrup. Med en uttalad klubbanda 

vill vi att alla ska bli sedda och mötas av ett leende och en hälsning. Med tydliga 

målsättningar och stort engagemang från klubbens representanter och från anställda 

vid bolaget Skyrups Golf & Hotell så kommer Skyrupsandan att kunna leva vidare och 

fortsätta att bidra till en god och trevlig stämning. 

• Konkretisera och utveckla några av de idéer och tankar som dök upp under ovan 

nämnda workshop och samtidigt skapa engagemang bland intresserade medlemmar. 

• Fortsätta det goda samarbetet med Skyrup Golf & Hotell där vi tillsammans strävar 

efter att utveckla anläggningen och klubben för medlemmarna. 

• Arbeta för att antal tävlande är minst detsamma som under tidigare säsonger. 

• Ta fram koncept för ett par extratävlingar under den senare delen av säsongen. 

• Fortsätta att, i nära samarbete med bolagets sportmanager, utveckla den populära 

golfveckan. 

• Fortsätta med medlemsvården där medlemmar med golfhandicap 27-54 erbjuds att 

delta vid ett antal gratisträningar. Detta möjliggörs dels genom att klubben köper PRO-

timmar, dels genom att ideella krafter ställer upp för att mångas intresse ska kunna 

tillgodoses. 

• Skapa förutsättningar för klubbens veckoaktiviteter samt juniorgolf i syfte att 

bibehålla och stärka klubbandan och antalet aktiva medlemmar. 

• Fortsätta att delta med serielag i förbundets regi. 

 

 

Skyrups GK:s styrelse, 2020-11-26 


