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Visjon 
 

Et godt sted å være. 
 
Mandal Golfklubb skal være et godt sted å være for medlemmer, gjester, samar-
beidspartnere og ansatte uavhengig av alder, kjønn og sportslig motivasjon. 
 
Verdier som ligger til grunn for visjonen: 

• Inkluderende 
• Sosialt 
• Morsomt 
• Spennende 
• Imøtekommende 
• Raust 
• Gi trygghet 

 
Resultat av forpliktelse til denne visjon er: 

• Sunn økonomi 
• Økt medlemsmasse 
• Forbedret bane opplevelse 
• Økt trivsel blant medlemmer og gjester 

 
Visjonen skal ligge til grunn for drift og strategiske valg klubben tar. 
 

Strategidokumenet: 
 
Strategiplanen består av følgende hovedelementer med fremtidige mål: 
 

• Medlemmer: 
o MGK skal ha inkluderende holdning. 
o MGK skal ha aktivitetstilbud for alle. 
o Det skal være enkelt å komme i kontakt med andre medlemmer i 

MGK. 
o MGK skal satse på juniorer. 
o MGK skal ha et ”levende klubbhus”. 

 
• Bane og fasiliteter: 

o Det skal være enkelt å finne frem på MGK. 
o MGK har et kontinuerlig fokus på bane og anleggsforbedringer. 
o MGK skal ha treningsfasiliteter for alle nivåer. 
o Golf skal bli en helårssport i Mandal (innendørsanlegg/simulator). 

 
• Økonomi: 

o MGK skal ha en sunn økonomi. 
o Det skal være enkelt å bli medlem i MGK. 
o MGK skal være en lojal samarbeidspartner. 
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o MGK skal kontinuerlig ha et fokus på utvikling av nye inntektskil-
der. 

 
• Sportslige mål: 

o MGK skal legge til rette for spillere med ambisjoner. 
o MGK skal ha et aktivt knøtte-, junior- og elitenivå. 
o MGK skal stille med lag i Junior lag-NM innen 2020. 
o MGK skal stille med herre og damelag i lag-NM. 
o Spillere skal bidra med bevisstgjøring av regler og etikette ved re-

presentasjon av MGK. 
 

• Målstyring/kommunisering: 
o Klubbens strategi skal kommuniseres til medlemmer, sponsorer og 

gjester.  
o Den enkelte komite skal etablere klare mål og ansvarsfordelinger 

ut fra dette strategidokumentet. 
o Status på målene kommuniseres årlig. 

 

Medlemmer 

2020 

MGK skal ha en inkluderende holdning til golfere på alle nivåer og i alle alders-
segmenter. 
 
Det må hvert år oppdateres informasjon på nettsiden om: 

• Hvem er hvem i klubben – styremedlemmer, komiteledere, pro, greenkee-
per og andre relevante kontaktpersoner og kontaktinformasjon. 

• Hvordan bli medlem -  Hvordan betale greenfee og kontingent – Konkret 
hvilke alternativer som finnes. 

• Hvordan får jeg tak i andre å spille med. 
• Program – inkludert turneringer og hyggelige sammenkomster for se-

songen. 
• Åpningstider i klubbhuset. 
• Hvordan virker golfbox og hvordan brukes denne. 
• Annen relevant praktisk informasjon. 

 
Oppfølging av VTG-kursdeltagere.  

• VTG-komite skal jobbe tett i samarbeid med kursleder evt. proen. 
• Komiteen skal ha kontakt med alle som har gjort ferdig VTG-kursene. 
• Komiteen kan invitere med til fredagsscramble og avtale spill på bestemte 

dager. 
• Komiteen kan informere om og oppfordre til å bli med i klubben som ek-

sempelvis Damegruppa, Seniorgruppa, Juniortreninger o.l.  
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Bestilling av tidspunkt for start av runde.  
• Alle må registrere seg for spill via golfbox.  Dette kan gjøres via nett eller 

når man kommer til klubbhuset.  Dette vil gi muligheter for noen å spille 
med. 

• Informasjon ved booking: «Klubben oppfordrer alle spillere til å sette seg 
opp på grupper sammen med andre spillere». 

 
Juniorene må spesielt tas vare på med sosiale tilstelninger i tillegg til treningene. 
Se flere detaljer under Sportslige mål. 
 

Bane og fasiliteter 

2020 

Det er flere mindre forbedringer som kan gjøres uten store kostnader eller 
mange dugnadstimer. 
 
 
På drivingrangen skal følgende forbedringer gjøres; 
 

• Drivingrangen skal stenges 1 november hvert år. På grunn av sikkerheten 
tas nettet ned.  Åpningen på våren avhenger av været. 

 
 
 
På banen kan flere av utslagsstedene planeres og, om mulig gjøres større. Det 
nevnes spesielt tee 40 på hull 3, hull 5 og hull 9. Fullføres i 2020. 
 
Hull 4 bygges om med ny vei og bro, samt nytt utslag 40 og 48. Fullføres i 2020. 
 
Klubben bør informere om anbefalte utslagssteder for de forskjellige hcp-nivå-
ene. 
 
 
«Levende klubbhus» er viktig for å forbedre miljøet og beholde medlemmer. 
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Økonomi 
 
 

Økt Rekruttering: 

Det er viktig å motivere flere til å bli medlemmer og fortsette golfspillet etter 
VTG kurs.  Dette kan oppnås med styrket oppfølging etter kurs med for eksempel 
ventebenk, lavterskel turneringer, treningsgrupper, fast treningsdag, nærspills-
området, bedring av range og oppslag med next level. 
 

Levende Klubbhus! 

Et stort flertall av medlemmene sier at det sosiale er det viktigste med golfen. Vi 
ønsker å gjøre produktet «klubbhus» bedre. Vi må lages et godt konsept her for å 
øke trivselen. Klubbhuset bør være et samlingspunkt som folk ønsker å benytte. 
 
Kjøkkenet kan huse servering.  Dette gir en mulighet for selskaper. 
 
Dialog med våre samarbeidspartnere. 
Klubben vil alltid undersøke hos samarbeidspartnerne først, når klubben skal 
kjøpe en tjeneste eller utstyr. 
 
Vi må sørge for at alle medlemmer i Mandal Golfklubb kjenner våre samarbeids-
partnere. 
Nettsiden vår bør ha en presentasjon av partnerne. 
Vi må sørge for å lytte til og å kommunisere ofte med våre samarbeidspartnere. 
 
Det arrangeres en sponsorturneringer årlig der en moro og sosial spilleform 
samt god mat/drikke gir god mulighet for nettverksbygging. 
 

Sportslige mål 
 

Juniorkomiteen 

For å kunne beholde yngre medlemmer, øke rekrutteringen og oppnå de sports-
lige målene, skal MGK ha en fungerende juniorkomite. 
 
Det velges en ansvarlig for Juniorkomiteen på årsmøtet. Trener 1 og foreldre til 
juniorer og knøtter bør inngå i komiteen med støtte og veiledning fra Pro. 
 
 
Juniorkomiteen er sentral for å oppnå de sportslige målene. Komiteen bør derfor 
jobbe langsiktig og målrettet mot rekruttering og miljøskapende arbeid samt in-
dividuell utvikling. 
MGK må få på plass minst èn Trener 1 i løpet av våren 2019. 
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Trener 1 
MGK skal legge til rette for kurs til Trener 1. 
 
Trener 1 skal bidra med treningshjelp for knøtter, juniorer og til en viss grad ny-
begynnere. Oppgaven er å hjelpe Proen med oppfølging, treningsopplegg, moti-
vasjon etc til den enkelte spiller. 
 
Trener 1 skal jobbe tett sammen med og under ledelse av Pro. Det bør tas sikte 
på å utdanne flere Trener 1, for å sikre kontinuitet og tilgjengelighet samt lette 
arbeidsbyrden for både Pro og den enkelte Trener 1. 
 
Det legges til rette for at foreldre til Juniorer går Trener 1 kurs. 
 

Herre- og damelag i Lag-NM 
MGK skal legge forholdene til rette for å stille med lag i Lag-NM. 
Klubben skal fortsette tradisjonen om å ha lag for begge kjønn i Lag-NM. 
 

Regler og etikette 
MGK skal bidra med bevisstgjøring og oppdatering av regler og etikette og skal 
ha en godkjent dommer blant medlemmene. Det må fokuseres på å rekruttere 
nye dommere i 2020. 
 
MGK skal ha en slopet bane i forskriftsmessig stand sånn at det på sikt kan søkes 
om å arrangere regionale forbundsturneringer 
 
Klubben skal bidra med informasjon om regler og etikette. Klubben kan dra 
nytte av klubbens dommere.  Det kan arrangeres temakvelder, regelhefte om nye 
regler, info på hjemmesiden o.l. Dommerne kan også bidra med sin kunnskap 
ovenfor juniorer, knøtter og nybegynnere. 
 
Lokale regler skal være lett synlige før spill på banen. 
 
Det skal skiltes på banen om å huske reparere nedslagsmerker og divots og ellers 
ta vare på banen. 
 
Medlemmene informeres om når det ikke er viktig å fokusere på regler. Nye spil-
lere skal først og fremst trives med sitt golfspill, og skal veiledes i regler og eti-
kette på en fornuftig måte av VTG-komiteens medlemmer. 
 
Medlemmene bevisstgjøres om når det er viktig og påkrevet å følge Golfreglene 
samt utvise god etikette som i turneringer og andre hcp-tellende runder. 
 
 
 


