Strategi Smørum Golfklub 2021- 2025
SGKVISION
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SGK Vision

• Hvad er klubbens formål?
• Smørum Golfklubs vision
• Hvad er vores fokusområder?
• Hvad er Smørum Golfklubs grundlæggende værdier?
• På de efterfølgende fire slides beskrives hver punkt for sig.
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Hvad er Smørum Golfklubs formål?

• Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for
medlemmernes udøvelse af golfsporten herunder:
•
•
•
•

Drive og udvikle golfbane med tilhørende faciliteter
Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig indenfor golfspillet
Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben
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Smørum Golfklubs vision 2021:

•

Vi ønsker at være en af Danmarks førende golfklubber målt på socialt ansvar i forhold til aktiviteter

•

Vi ønsker at være Danmarks toneangivende golfklub, når det handler om udvikling af attraktive tilbud til
medlemmer og gæster

•

Vi ønsker at tilbyde træningsfaciliteter på et højt niveau, både hvad angår træning af det lange spil og det
korte spil

•

Vi ønsker at være den foretrukne klub for juniorer og der i gennem skabe et godt fundament for at udvikle
dygtige og glade golfspillere. Vi vægter professional træning højt, fordi det kan være med til at udvikle de
bedste spillere og samtidig fastholde klubbens øvrige juniorer

•

Smørum Golfklub står for golf på alle niveauer, men vi ønske at vores elitespillere skal gøre sig gældende på
højeste niveau
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Hvad er klubbens fokusområder?
•

at drive golfklub ud fra sloganet:
Åben for alle – go` nok til de bedste!

•

at være en klub, hvor alle føler sig velkommen

•

at vægte det sociale klubliv højt og arbejde aktivt for at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for et
attraktivt klubliv til gavn for klubbens medlemmer

•

vi ønske at tilbyde golfbaner, der ligger tæt på en mesterskabsbane

•

vi ønsker at prioritere klubbens begyndekonceptet og Pay & Play koncept på Par-3 banen, da vi ønsker at
tilbyde golf til alle. Både begynderkonceptet og Pay & Play konceptet er vigtige faktorer for at fastholde
klubbens fødekæde til nye medlemmer

•

at hele tiden sikre en sund økonomi, da det er en afgørende forudsætning for klubbens drift og udvikling

•

at støtte op omkring en attraktiv Restaurant & Shop til glæde for medlemmer og gæster
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Hvad er Smørum Golfklubs grundlæggende
værdier?
• Golf er klubbens hovedaktivitet
• Klubbens skal drives som en professionel forening.
• Driften af Smørum Golfklub (SGK) skal basere sig på en kombination af foreningsaktivitet og de heraf afledte
forretningsbaserede aktiviteter, idet forretningsbaserede indtægter er en forudsætning for at finansiere driften af SGK. Men
SGK er først og fremmest en forening, hvilket betyder, at medlemmernes interesser, adgang til banen og klubbens sociale liv
skal have 1. prioritet i forhold til forretningsdelen.
• SGK står for en åben og transparent klub
• SGK udøver ansvarlig naturforvaltning, en bæredygtig drift og tager aktivt ansvar for en grøn omstilling
• De ansatte skal sikre, at rammerne for foreningsaktiviteten er på plads, men det er medlemmerne selv, som skal udfylde
rammerne
• Attraktiv og rummelig arbejdsplads for frivillige og ansatte
• SGK står for gensidig respekt, tolerance og god omgangstone
• SGK ønsker at være kendt for kvalitet i den måde vi arbejder på og måden, hvorpå vi servicerer medlemmer og gæster. Kvalitet
skal gennemsyre arbejdet både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere, herunder
restaurant og trænerstab.
• SGK spænder over både bredde idræt og amatøridræt på højeste niveau
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SGK
–
SWOT
FYRTÅRNE
SGK – FYRTÅRNE 2021-2025
Medlemmer

BANEN

Støre tilgængelighed, færre gunstart, flere løbende starter, færre turneringer 2021

Ormehøj, Nørreskov & Husesø

Starter service april – september 2021

4.000 træer plantes 2021 + 4000 træer plantes 2022,

Udvidelse af P- plads ekstra 100 pladser,

Stier på banen skal renoveres 2021 - 2022

160 nye bagskaber 2021

Tee steder skal renoveres og udvides 2021 - 2022,
Back-Tee 2022-2023

Nærområde

Mere udfordrende greens 2023 -2024

Ny pusleplads for enden af baghus v/ bom 2021
Gårdsplads skal også fungere som medlemsområde, gårdmiljø med træer, og hygge med
bla. borde & bænke 2021-2022
Reparation af laden: Pladsen bag laden skal have en ”makeover”, buggy skal i fremtiden
placeres her, blomsterbede og flytning af containere 2021
Faste stier fra P-pladsen og ud til 1.teested på alle sløjfer og rundt om det nye
indspilsområde og klubhus 2021
Vandpost v/putting green 1 2021
Trænings faciliteter
Ny - udvidet Driving Range 2021-2022
Greens/farve måtte inkl. hældning på DR (nedslags område) 2021-2022

Grønsø Å
Skal snoes og forlænges (EU projekt) 2022-2024
Par 3 Banen
Skal renoveres 2022
Skebjerg/ Intermediate banen
Skal renoveres, forlænges og forskønnes 2022 - 2023
Bæredygtighed
Løbende fornyelse af maskinparken med overgang til miljø venlige maskiner 2021-2025
Herunder brug af robotter 2025
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