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Målsättningen med säsong 2023 är att formera funktionella kommittéer med målsättningen att till 

säsongen välja en styrelse som kan vara styrelse både för bolaget och golfklubben. Med ett antal 

kommittéer under. 

Klubbmästeri (-kommittén) 
- Medlemsaktiviteter: Skapa klubbkänsla etc. Ansvar för sociala medier. Kom gärna med förslag till 

styrelsen! 

Tävlingskommittén 
- Ansvarar för klubbens och bolagets tävlingar. Tävlingskommittén/kalendern kommer att sättas 

under vintern/våren. Seniortouren, KM-helgerna (Stora KM respektive ålders KM), matchmästaren. 

Veckotouren kommer förändras.  

Juniorkommittén 
- Juniorsatsningen: Vi är en liten klubb, men med väldigt duktiga juniorer. De tränar under vår 

fantastiska Yngve Nilsson och har under 2022 haft framgångar. Klubben fortsätter att satsa på våra 

juniorer. 

Damkommittén 
- Damkommittén. Seriespel för D50 och D60 och kanske någon mer åldersgrupp. Damträningar 

planeras, träningshelg hoppas vi kan ha 2023. Dam-matchmästaren 2023 hoppas på fler deltagare. 

Dam-tour planeras ihop med 4 andra klubbar. (Grönlund, Vattholma, Vassunda och Golf Uppsala) 

Seniorkomittén 
- Seniortävlingarna fortsätter självklart med stark kraft 2023. Serie spel för H60, H70, H75, H80 m.m. 

Herrkommittén 
- Seriespel för H50 och förhoppningsvis H22 och H40. Interna tävlingar planeras. 

Bankommittén 
- Bollplank till banchef. Länk till fixargruppen. 

HCP & regelkommittén 
- Hanterar HCP och regelfrågor. Lokala regler och eventuella tillfälliga lokala regler. 

Träningar 
- Träningstillfällen för klubbmedlemmar planeras. Både enskilt och i grupp. Träningstillfällen planeras 

för seriespelslagen. 

http://johannesberg.se/index.php?id=248


 

Samarbeten med andra klubbar 
- Det jobbas på medlemssamarbeten 2023 likt de vi hade med Sparren, Arlandastad och Sigtuna 

under2022. Även greenfee-samarbeten för 2023 är på g. 

Enkäter, Players 1st 
- Undersökningar: Vi kommer att fortsätta detta under 2023, dvs både interna och externa 

undersökningar. Så tack till alla er som svarar, för det utvecklar oss som klubb. 

Sociala Medier 
- FB, gå in och gilla och Dela och sprid, detta ger effekt. Lite fler medlemmar vill vi bli: Hjälp till, ha i 

sitt maindset, jag skall finna en ny medlem till oss!   

http://johannesberg.se/index.php?id=248

