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Klubben där alla vill vara med 



 

Strategisk femårsplan 2021-2025 för Motala Golfklubb 

 

Den strategiska planen tar sin utgångspunkt i Motala Golfklubbs vision, verksamhetsidé och 
värdegrund. 
 
Den övergripande målsättningen för Motala Golfklubb kommande år är:  

Positiv utveckling i en stark medlemsklubb som är attraktiv för medlemmar, gäster och 

medarbetare. 

 

Mål för kommande fem år  

Banan 

• Spelvänlig och tillgänglig bana med 27 hål, där tre niohålsslingor med varierande 

karaktär, snarlik finish och liknande greenförhållanden ger goda möjligheter till olika 

slingkombinationer. 

• Aktiv tävlingsverksamhet och goda träningsmöjligheter. 

 

Resurser 

• Förbättrad ekonomi som ger utrymme för utökad skötsel, bättre underhåll, fler 

investeringar och utvecklingsarbete för en mer lättskött bana. 

• Attraktiv arbetsplats och tillräckliga medarbetarresurser. 

 

Service och klubbanda 

• God service till medlemmar och gäster i restaurang, kiosk, shop och kansli samt 

ställplatser för husbilar och samverkan med lokala hotell. 

• God anda där medlemmarna känner engagemang i verksamheten och där det finns 

många volontärer, en aktiv juniorverksamhet och ett framgångsrikt 

jämställdhetsarbete.  

 

  



Strategier för att nå målen 

 

Banan  

 

Mål  

Spelvänlig och tillgänglig bana med 27 hål, där tre niohålsslingor med varierande karaktär, 

snarlik finish och liknande greenförhållanden ger goda möjligheter till olika 

slingkombinationer. 

Strategier för att nå målet: 

▪ Banförändringar 

- Gräsförutsättningar och skötsel ska vara likvärdig på alla tre slingor. 

- Hektometersystemet införs och alla teer ska ha likvärdig kvalitet. 

- Utifrån ekonomiska förutsättningar och banans masterplan ska exempelvis 

bunkrar, vägar och bevattningssystem underhållas och förbättras. 

- Områden kring vissa upphöjda greener på Park och Skog, hål 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 

13, ska fyllas upp och släntas ut, vilket förenklar inspel och underlättar skötsel av 

green och greenområden. Greenerna på de tre slingorna får därmed också mer 

likformig karaktär. 

- Några av hålen är fysiskt utmanande, topografin ser ut just så. Under de 

kommande fem åren kommer klubben sannolikt inte har ekonomiska möjligheter 

att göra stora förändringar i banans utformning. Vi vill behålla 27 hål och gör det 

allra bästa av situationen. 

 

▪ Ökade kombinationsmöjligheter 

- I och med banförändringarna kan de tre niohålsslingorna kombineras på flera 

olika sätt. 18 hål kan exempelvis spelas på hed/park, hed/skog eller park/skog. En 

av niohålsslingorna är alltid Play and Play-bana.   

- Banorna blir också lite mer lättspelade. De har snarlik finish och liknande 

greenområden, men har olika karaktärer vilket gör spelet varierande och roligt. I 

slalomtermer kan hedbanan och parkbanan definieras som röda pister, medan 

skogsbanan är mer av svart pistkaraktär, lite mer fysiskt och spelmässigt 

krävande. Slingkompositionen varierar och spelarna har därmed möjlighet att 

välja lämplig kombination. Golfen ska vara kul och lagom utmanande oavsett 

spelhandikapp. 

- Hedbanan är redan i dag ansedd som en av Östergötlands bästa niohålsslingor 

med hög klass på fairways och greener redan tidigt på våren och spel ända in på 

senhösten. Något att vara stolt över. Vår ambition är att medlemmarna ska känna 

samma stolthet för övriga två slingor liksom för klubben som helhet.  



Mål 

Aktiv tävlingsverksamhet och goda träningsmöjligheter  

Strategier för att nå målet: 

▪ Utvecklat rangeområde 

- Rangen utvecklas med tak samt ljus och värme i vissa delar. Träningen i swing-

studion ökar så att fler tränar golf året runt. 

 

▪ Ökat utbud av träning 

- Utbudet av träningstillfällen och lektioner för alla, från juniorer till erfarna och 

skickliga golfare, ökar. 

- Individuell träning i klubbens gym utökas med möjlighet till golfanpassad träning i 

grupp. 

 

▪ Fler attraktiva tävlingsformer 

 

  



Resurser 

 

Mål  

Förbättrad ekonomi som ger utrymme för utökad skötsel, bättre underhåll, fler investeringar 

och utvecklingsarbete för en mer lättskött bana. 

Strategier för att nå målet: 

▪ Tillgängliga ekonomiska medel för utveckling av banan och verksamheten ska 

förbättras med minst 1,5 mkr jämfört med prognostiserat utfall 2020. 

- Antalet medlemmar ska öka. Den positiva utvecklingen av banan och förbättrad 

service på klubben ökar möjligheten att rekrytera nya medlemmar och gäster. 

Medlemmarna är klubbens bästa ambassadörer och arbetar aktivt för att 

rekrytera nya medlemmar.  

- Ökade intäkter från green-fee.  

- Aktivt arbete för att behålla befintliga sponsorer samt få fler sponsorer till 

klubben, bland annat genom attraktiva sponsorpaket.  

- Ökade träningsmöjligheter, tävlingar och sociala aktiviteter på klubben  

- Attraktiv restaurang och kioskverksamhet.  

- Satsning på husbilsparkeringen, uthyrningsrum och golfpaket. 

 

 

Mål 

Attraktiv arbetsplats och tillräckliga medarbetarresurser. 

Strategier för att nå målet: 

- Ett väl avvägt antal heltidsanställda, högt kvalificerade medarbetare med goda 

arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner. 

- Ett antal timanställda, kompetenta medarbetare vilket möjliggör en hög grad av 

flexibilitet och effektivitet i arbetet.  

 

 

  



Service och klubbanda 

 

Mål  

God service till medlemmar och gäster i restaurang, kiosk, shop och kansli samt ställplatser 

för husbilar och samverkan med lokala hotell. 

Strategier för att nå målet: 

▪ Välfungerande restaurang och kioskverksamhet 

- Erbjuda ett begränsat men välsmakande utbud av mat och dryck till 

konkurrenskraftiga priser. 

- Erbjuda uthyrning för konferenser och företagsevent.  

- Ge god service i kiosken till spelarna under golfrundan. 

 

▪ Attraktiv shop 

- Erbjuda ett väl avvägt utbud av märkesvaror till bra priser. 

 

▪ Kansli som ger god och snabb service till alla medlemmar och gäster 

 

▪ Utökning av ställplatser för husbilar och en aktiv marknadsföring 

 

▪ Utveckling av attraktiva golfpaket som marknadsförs i samverkan med lokala hotell 

och kommunen 

 

 

Mål  

God anda där medlemmarna känner engagemang i verksamheten och där det finns många 

volontärer, en aktiv juniorverksamhet och ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.  

Strategier för att nå målet 

▪ Engagemang och god anda 

- Många medlemmar är aktiva i klubbens resursgrupper vilket är avgörande för 

klubbens framgångsrika verksamhet.  

- Medlemmarna ska känna sig som klubbens ambassadörer.  

- Ökad trivsel hos medlemmar och gäster.  

 

▪ Aktivt jämställdhetsarbetet i Vision 50/50 ger goda förutsättningar för alla.  

- Ökat antal kvinnliga medlemmar.  

 

 



Verksamhetsplan för Motala Golfklubb år 2021 

 

Verksamhetsplanen utgår från den strategiska femårsplanen för Motala Golfklubb år 2021-

2025 där mål och strategier för att nå målen har definierats. Den årliga verksamhetsplanen 

innehåller de aktiviteter som ska genomföras respektive år för att målen i femårsplanen ska 

uppnås. 

 

Banan 

 

Mål 

Spelvänlig och tillgänglig bana med 27 hål, där tre niohålsslingor med varierande karaktär, 

snarlik finish och liknande greenförhållanden ger goda möjligheter till olika 

slingkombinationer. 

Handlingsplan för 2021 

- Fortsätta arbetet med att skapa lika gräsförutsättningar på alla tre slingor. 

- Starta arbetet med greenområden med målet att vara klara med tre hål under året 

och resterande hål successivt klara till 2023. Arbetet ska störa spelet så lite som 

möjligt. 

- Införa hektometersystem med fem teer. 

- Inleda femårsplanen för förbättringar av teer. Under 2021 förbättras följande teer: 

röd tee Park 4, röd tee Skog 17 och gul tee Skog 11. 

- Växla 18-hålsbanans komposition på prov, mellan park/skog och skog/park. 

- Leasa ny ruffklippare. 

 

 

Mål  

Aktiv tävlingsverksamhet och goda träningsmöjligheter.  

Handlingsplan för 2021 

- Utveckla rangen med ljus som möjliggör utökat nyttjande.  

- Utveckla fler attraktiva tävlingsformer. Mål: Fler medlemmar nöjda med 

tävlingsverksamheten. 

- Öka medlemmarnas nyttjande av swing-studion. Mål: Fler utnyttjade timmar i swing-

studion. 

 



Resurser 

 

Mål 

Förbättrad ekonomi som ger utrymme för utökad skötsel, bättre underhåll, fler investeringar 

och utvecklingsarbete för en mer lättskött bana. 

Handlingsplan för 2021  

- Förbättra tillgängliga ekonomiska medel för utveckling av banan och verksamheten 

med minst 300 tkr jämfört med prognostiserat utfall 2020. 

- Öka medlemsintäkter genom att öka antalet medlemmar. Det ska ske genom att alla 

medlemmar uppmuntras att rekrytera nya medlemmar, ”värva en kompis”, samt att 

starta nya golfgäng (typ tjejgolfen). Klubben ska också genomföra 

marknadsföringsåtgärder enligt särskild plan. Mål: Öka med netto 50 medlemmar. 

- Behålla ett högt antal greenfee-gäster genom att våra medlemmar är goda 

ambassadörer för vår klubb och presenterar banan på ett positivt sätt. Klubben är 

dessutom med i Golfhäftet och Viasat. Mål: Minst 6 000 greenfee-gäster och minst 

850 tkr i green-fee intäkter. 

- Öka intäkter från rangen: Mål: Intäkterna från rangen ökar till 900 tkr. 

- Introducera ett nytt attraktivt sponsorpaket inför 2021. Klubben har återkommande 

positiva och nätverksskapande aktiviteter för sponsorer. Mål: Sponsorintäkter ökar 

till 850 tkr. 

- Visa ett överskott i det ekonomiska resultatet från restaurang och kiosk, för att 

finansiera renoveringsbehoven i köket. Mål: 300 tkr. 

- Öka intäkterna från klubbverksamhet, tävling, träning, shop, uthyrning med mera. 

Mål: Öka intäkterna med 100 tkr. 

- Genomföra underhållsåtgärder i fastigheterna utifrån definierade behov och 

ekonomiska möjligheter. 

 

 

Mål  

Attraktiv arbetsplats och tillräckliga medarbetarresurser. 

Handlingsplan för 2021 

- Utveckla och ta i bruk en medarbetarpool med timanställda. 

- Genomföra årligt utvecklingssamtal med alla medarbetare där behov av 

vidareutbildning tas upp. 

 



Service och klubbanda 

 

Mål 

God service till medlemmar och gäster i restaurang, kiosk, shop och kansli samt ställplatser 

för husbilar och samverkan med lokala hotell. 

Handlingsplan för 2021: 

- Restaurangen drivs i egen regi och renoveras utifrån definierade behov och 

ekonomiska möjligheter. 

- Menyn i restaurangen är välplanerad, vilket gör matlagningen enkel, ger god mat och 

nöjda gäster. Prissättning i restaurang, shop, uthyrningsrum och ställplatser ger 

positivt ekonomiskt resultat.  

- Ställplatser för husbilar marknadsförs. 

- Enkäten Players First mäter medlemmars och gästers nöjdhet. Mål: Öka 

ambassadörspoängen till 30 

 

 

Mål  

Klubben präglas av god anda där medlemmarna känner engagemang i verksamheten och där 

det finns många volontärer, en aktiv juniorverksamhet och ett framgångsrikt 

jämställdhetsarbete.  

Handlingsplan för 2021: 

- Öka antalet medlemmar som deltar i någon av klubbens resursgrupper. 

Resursgrupperna är mycket viktiga för klubbens verksamhet. De har tydligt 

definierade uppdrag och aktiv rekrytering sker till de olika grupperna. Varje 

resursgrupp har en kontaktperson som gruppens uppdragsgivare håller kontakt med. 

Mål: Utveckla resursgrupper för banan. 

- Fortsätta arbeta med en aktiv, transparent, enkel och tydlig kommunikation till 

medlemmarna genom hemsida, medlemsbrev och sociala medier. 

- Se över struktur och utseende på hemsidan så den blir ännu mer tillgänglig och 

informativ. Mål 2 ggr/år 

- Ambassadörspoäng i Players First ska öka. Mål: Öka ambassadörspoängen från 15 till 

30. 

- Antalet kvinnliga medlemmar ska öka. Mål: Netto 20 fler kvinnliga medlemmar 

 

 


