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Verksamhetsstrategi Allerum GK  
 
 

Verksamhetsidé  
Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i 
Helsingborg med omnejd  
 

Värdegrund  
Våra ledord är   

• Glädje 

• Engagemang 

• Ansvar 

• Respekt 

• Jämställdhet 

Vi delar mottot Alla olika, alla lika  
 
 

Vision  
Vi vill vara södra Sveriges vänligaste och mest prestigelösa golfmötesplats, där medlemmar, gäster och 
medarbetare känner sig välkomna, värdefulla och väl omhändertagna. 
 
 

Hur ska vi nå vår vision?  
 
Genom att vi 

• har en ”Allerum-anda” byggd på vår värdegrund  

• har ett välutvecklat, ömsesidigt och fungerande samarbete med Allerum Golf AB 

• har en långsiktigt stabil och god ekonomi 

• har ett gott samarbete kommittéerna emellan  

• arbetar för jämställdhet och ses som ett föredöme i alla former av jämställdhet 

• har en livaktig ungdomsverksamhet   

• attraherar golfare av alla slag  

• driver verksamheter som engagerar många medlemmar och har attraktiva erbjudande för medlemmar  

• för nybörjare och nya medlemmar håller utbildningar, introduktionsaktiviteter och har mentorsverksamhet 

• har en mycket väl fungerande tränings- och tävlingsverksamhet för alla kategorier av medlemmar, i 
synnerhet för knattar och juniorer 

• aktivt arbetar för att hålla nere medlemmarnas kostnad för sitt golfspel, bl a genom utökad sponsring från 
olika företag 

• skapar förutsättningar för alla medlemmar att utveckla sin golf  

• ska ha tillgång till kvalificerade tränare som delar vår vision  

• har duktiga golfare som ska vara förebilder i klubben och är delaktiga i vår juniorverksamhet  

• har god kvalitet på banor, i klubbhus och andra faciliteter och Ängsbanan är med i Sydpoolen 

• har god tillgänglighet på anläggningen  

• har en välfungerande information via hemsida, e-post och anslagstavla 

• är en del av Nätverk Allerum – Hjälmshult, synliggör oss i närområdet och framhäver vår slogan ”Rum för 
alla - Allerum” 
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Medlemsmål  
  

• Vi ska kontinuerligt öka antalet medlemmar tills vi når 1400 medlemmar med spelrätt och sträva efter 
att få fler kvinnor som medlemmar samt försöka minimera avhopp från golfklubben 

• Vi ska ha stabil ekonomi på kort och lång sikt utan underskott i verksamheten och utan skuldsättning  

• Antalet golfrundor ska öka 

• Antalet nöjda medlemmar ska öka 

• Vi arbetar för att skapa god samverkan, en välfungerande kommunikation och regelbundna möten med 
Allerum Golf AB 

 

 

 

 

 

 


