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Et 
styringsverktøy 
for de neste 3 
årene

Soon Golfklubb er en demokratisk medlemsklubb der 
styret er valgt ved årsmøtet og fungerer som 
medlemmenes talerør. 

Strategiplanen 2022 – 2025 er et rammeverktøy som 
styret forholder seg til når beslutninger skal tas. 
Strategiplanen har nedfelt føringer for bruk av 
ressurser i de neste 3 årene. Målet er at 
strategiplanen 2022 – 2025 vil fungere som et 
levende og fleksibelt dokument og et godt 
styringsverktøy.



«Golfglede hele livet»

En visjon skal være noe å strekke seg etter, noe som inspirerer til utvikling og fremgang, og fortrinnsvis 
noe som handler om noe større enn egen virksomhet.

«Golfglede hele livet»

er klubbens nye visjon. Den fanger opp klubbens engasjement for golfentusiaster i alle aldre og favner 
ambisjonen om å utvikle et åpent, inkluderende og positivt klubbmiljø for spillere på alle nivåer. 

Alt vi gjør skal bidra til å skape golfglede for medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og ansatte. 



Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget vårt tydeliggjør hva vi står for og hvordan vi forventer at vi behandler hverandre når vi spiller 
banen, trener eller omgås. 

• Soon golfklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
• Idrettsglede
• Fellesskap
• Helse
• Ærlighet

• Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: 
• Frivillighet
• Demokrati
• Lojalitet
• Likeverd



Hovedmål

Son golfklubb er i dag en veldrevet golfklubb med sunn
økonomi. Vi har tilgang til en naturskjønn 9-hulls bane og
meget gode treningsfasiliteter. Medlemsmassen har vokst det 
siste året og vi har et godt utgangspunkt for å jobbe med 
klubbens viktigste prioriteringer fremover:

• Rekruttere, ivareta og utvikle medlemsmassen slik
at det finnes et solid grunnlag for utviklingen av et 
18-hullsanlegg

• Bredt aktivitetstilbud og sosialt miljø for alle aldre
og nivåer

• Tilrettelegge for et godt idrettstilbud for juniorer –
både bredde og topp



Delmål og handlingsplaner

I de påfølgende sidene er delmål innenfor ulike områder for 
klubbens virksomhet definert, med tilhørende 
virkemidler/aktivitetsplaner. 

• Medlemmer og organisasjon

• Rekruttering og ivaretakelse av nye medlemmer

• Kommunikasjon

• Sportslig tilbud – seniorer og juniorer

• Inkludering



Delmål Strategiplan 2022-2025

Soon Golfklubb – Golfglede hele livet

Område Mål 2022-2025 Handlingsplan

Medlemmer 
og 
organisasjon

• 1000 medlemmer med fritt spill i 2024
• Være det naturlige valget for golfspillere i Vestby
• Styresammensetning som representerer 

medlemsmassen
• Sunn økonomi og likviditet
• God organisering av klubben slik at vi gjør bruk av 

frivillig innsatsvilje best mulig. 
• Godt samarbeid og dialog med Soon Golfbane slik at 

baneselskapet har best mulig forutsetninger for å 
tilby en bane i utmerket stand og igangsette bygging 
av de siste 9 hullene

• Pro-/treningstilbud sikres gjennom avtale med pro 
med en fast andel timer til junior- og 
nybegynneropplæring 

• Årlig gjennomgang av prisnivå i forhold til sammenlignbare klubber
• Jevnlige møter med Soon Golfbane for å sikre god dialog og innspill til banedriften
• Beholde lav inngangsterskel for juniorer og attraktiv pris på familiemedlemskap
• Ha ett kontaktpunkt i styret for hver komité, med jevnlig utveksling av erfaringer
• Etablere sosialkomité som kan organisere sosiale arrangementer for ulike 

medlemsgrupper
• Utarbeide og vedlikeholde årshjul for styret og klubbens aktiviteter
• Utpeke ansvarlig i styret for samarbeid med Soon golfbane om sponsorarbeid, med 

spesiell vekt på sponsormuligheter av juniorgruppen.
• Delta aktivt i NGFs fora på nasjonalt og regionalt nivå og i Vestby Idrettsråd
• Klubbtøy og klubbeffekter skal være tilgjengelig for å styrke klubbfølelsen

Rekruttering 
og 
ivaretagelse 
nye 
medlemmer

• Et godt kurstilbud for nybegynnere
• Tilbud som sikrer at nye spillere får etablert seg som 

golfspiller
• Sikre at nybegynnere får en arena for å bli kjent med 

andre spillere

• 1-2 medlemmer tilbys Trener1-kurs hvert år
• Bruke Trener1-ressurser til oppfølging av nybegynnere
• Alle nybegynnere tildeles fadder
• Sette opp tilstrekkelig antall VTG-kurs
• Treningstilbud for nybegynnere 
• Tilbud om spill med sosialt innslag for nybegynnere (f.eks. «Grill&Spill»)
• Minst én turnering med deltakelse fra alle nivåer hvor nybegynnere kan blir kjent 

med etablerte spillere



Delmål Strategiplan 2022-2025

Soon Golfklubb – Golfglede hele livet

Område Mål Handlingsplan

Kommunikasjon • Enkel og oversiktlig kommunikasjon og 
informasjon til medlemmer, gjester og 
samarbeidspartnere

• Utpeke ansvarlig for hjemmeside og facebook som sørger for oppdatert informasjon
• Påmelding til VTG-kurs og trening skal skje via hjemmesiden
• Gjennomgå «Golfspilleren i sentrum» i styret minst 2 ganger pr. år. Følge opp resultatene 

med tiltak, tilbakemelding til de som besvarer og kommunisere resultatene til 
medlemmene 

• Bruke Loopify aktivt i samarbeid med Soon Golfbane
• Kontakte lokalavisen ved arrangementer og turneringer

Sportslig -
Senior

• Deltakelse i nasjonale turneringer (NM, 
lag NM)

• Godt protilbud
• Sikre rekruttering til turneringskomité, 

seniorkomité og damekomité

• Yte støtte til reise og opphold for spillere som ønsker å delta i nasjonale turneringer

Sportslig - junior • Treningstilbud til alle aldre og nivåer fra 4-
18 år

• Deltakere fra Soon GK i regionale og 
nasjonale turneringer

• Øke jenteandelen 

• Arrangere regional juniorturnering i Son i løpet av sesongen
• Tilbud om vintertrening
• Utpeke ansvarlig for jentesatsningen
• Delta i Golfjentene med eget arrangement
• Arrangere treningssamling og sosiale arangementer for juniorgruppen
• Oppfordre eldre juniorer til trenerutdannelse

Inkludering • Jobbe med inkludering gjennom Golf 
Grønn Glede og tilknyttede initiativer

• Sørge for lav inngangsterskel for barn og 
unge 

• Bidra økonomisk til initiativ knyttet til Golf Grønn glede
• Opprettholde samarbeidet med Catosenteret
• Rekruttere flere faddere og frivillige til inkluderingsarbeid
• Identifisere utfordringer og foreslå tiltak for inkludering i juniorarbeidet. 


