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Innledning 
Strategi/virksomhetsplan for Lillestrøm Golfklubb ble utarbeidet første gang i 2020 og godkjent i 
styret 05.11.2020. Strategi/virksomhetsplanen skal revideres årlig. 
 
Hensikten med Strategi/virksomhetsplanen er at den skal være et styringsredskap for 
golfklubben. 

 

Visjon for Lillestrøm Golfklubb 
Lillestrøm golfklubbs visjon er å utvikle en golfbane for nærmiljøet med 18 hull 
 

Verdigrunnlaget Lillestrøm Golfklubb 
Klubbens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av klubbens 
virksomhetsområder. 

• Vi skal fremstå med en åpen, ærlig, støttende og inkluderende holdning 
• All virksomhet skal baseres på sikkerhet og kvalitet i alle ledd 
• Medlemmer og samarbeidspartnere skal være i fokus 
• Det skal være et tilbud til hele familien 
• Det skal stimuleres til trening og sportslig aktivitet  
• Det skal drives etter sunne forretningsmessige og økonomiske prinsipper 
• Følge NGF sine regler 

 

Strategi/Virksomhetsidé 
• Golf er en fritidsaktivitet med sportslig tilsnitt og et viss konkurranseelement  

• Klubbens tiltak skal være økonomisk forsvarlige, fremme det sportslige nivået, bidra til økt 
golfopplevelse for golfspillerne 

• Klubben skal ha golfanlegg bynært i Lillestrøm-området også etter utløp av eksisterende 
leieperiode 

• Innen 2022 skal klubben ha et ferdigutviklet baneanlegg med ni hull 

• Frivillig arbeid vil alltid være en sentral ressurs for klubben 
 

Mål 
Strategien til klubben gir føringer for hva vi ønsker å oppnå, hvordan og hva vi skal ha fokus på. Skal vi få 
dette til så er det mange aktiviteter og oppgaver vi må forbedre oss på. 
Vi har i den forbindelse valgt å dele aktivitetene og oppgavene inn i følgende områder: 

 
• Styre, ledelse, komiteer og frivillige 
• Helse Miljø, Sikkerhet og Kvalitet (HMS-K) 
• Anlegget 
• Økonomi 
• Medlemmer 
• Samarbeidspartnere og interessenter 
• Sportslig satsing 
• Informasjon/andre forhold 
• Golfbutikk/kiosk (proshop) 

 
 
 
 



Strategi/virksomhetsplan 07.01.22 Side 3 av 4  

Styre, ledelse, komiteer, ansatte og frivillige 
• Styret skal være fremoverlent og drivende for utviklingen av klubben og banen 
• Styresammesetningen skal være ansvarsbasert ut fra klubbens oppgaver  
• Kortere og klarere kommandolinjer gjør at arbeidet blir mer effektivt og gjennomføringen lettere. 
• Klubben skal vurdere å ansette en daglig leder når 9-hullsbanen er etablert 
• Styret velger komiteledere som skal sørge for at oppgaver blir løst i tråd med vedtak og på en 

sikker og forsvarlig måte 
• Komiteledere kan sitte i styret og komitemedlemmer oppnevnes av styret  
• Alle frivillige som deltar i arbeid for klubben må forholde seg til komiteledere og de beslutningene 

som er fattet 
 

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet 
For å nå målsettingen om å være blant de beste golfklubber må klubben være blant de fremste også 
innen HMS-K området. 

• Et godt arbeidsmiljø er viktig for å oppnå en god og effektiv drift av klubben. 
• Krav til høy sikkerhetsstandard for driften av anlegget er absolutt 
• Medarbeiderne/ansatte må fremstå som rollemodeller 
• Utdanning og etterutdanning av klubbens medarbeidere/ansatte 
• Klubben skal tilfredsstille kravene til miljøforskrifter 
• Holdningskampanjer og andre tiltak vil være nødvendige virkemidler. 

 

Anlegget 
Golfanlegget er selve grunnlaget for alle aktivitetene i Lillestrøm Golfklubb 
 
• Golfanlegget skal fremstå som et kvalitetsanlegg som oppfattes som utfordrende og morsomt 

å spille på for alle kategorier spillere. 
• Treningsområdet skal tilby tilstrekkelige treningsmuligheter og alltid være i utvikling 
• Kvaliteten på greenene skal ha høy prioritet 
• Anlegget skal utvikles i tråd med klubbens økonomiske bæreevne 
• Anlegget skal tilrettelegges for effektiv og sikker drift med gode forhold for klubbens 

medarbeidere og frivillige 
• Maskinutskiftninger skal skje i tråd med økonomiske muligheter og planer 
• Bygningene skal være vedlikeholdt i samsvar med leieavtale og tilpasset klubbens drift. 

 

Økonomi 
• Klubben skal drives etter gode økonomiske prinsipp 

– Budsjettet som legges frem for årsmøtet skal alltid vise overskudd.  
– Kontantstrøm skal være positiv 

• Budsjettet er det styrende dokument for årets aktivitet 
– Budsjettet skal i prinsippet dekke alle aktiviteter    (driftsutgifter og investeringsmidler). 
– Foreslått ny aktivitet som ikke er dekket av budsjettet skal behandles av styret før 

eventuell iverksettelse. 
• Det bør fokuseres på tiltak for å øke inntektene 
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Medlemmer 
• For å stimulere til flere medlemmer bør det tilrettelegges for aktiviteter og trening 
• Å øke rekrutteringen av yngre spillere med lokal tilknytning, skal ha spesiell 

oppmerksomhet 
• Øke deltagelsen av medlemmene til komiteer og undergrupper  

• Klubben må bidra til at komitemedlemmer får nødvendig opplæring og kurs 

• Klubbens medlemmer skal oppmuntres til å opptre som rollemodeller 

• Medlemskontingenten skal være tilpasset klubbens økonomi og anleggets kvalitet og tilbud 
 

Samarbeidspartnere og interessenter. 
• Klubbens økonomi og mulighet til å vedlikeholde et høyt nivå på anlegget er avhengig 

av de økonomiske bidrag som følger med samarbeidspartnere og interessenter 
• Klubben skal være fortrukken samarbeidspartner innen golf i distriktet med bakgrunn av bl.a. 

beliggenheten 

 

Sportslig satsing 
• Klubben skal fremstå som attraktiv for alle typer spillere og tilby gode trenings- og 

utviklingsmuligheter 
• Fokus på trening og utvikling av yngre spillere 
• Klubben skal finne løsning for samarbeid med en PRO (uten ansettelse) 
• Klubben ønsker flere med trener1-utdanning 
• Klubben skal legge tilrette for herre- og seniortrening i tillegg til dametrening 
• Barne og ungdomstrening skal opprettholdes 

 

Informasjon/andre forhold 
• Fremstå med klar profil, tydelig strategi og gode kommunikasjonskanaler 
• Opprettholde god informasjon til medlemmer og samarbeidspartnere  
• En brukervennlig hjemmeside skal være hovedbærer av informasjon 
• Bruke sosiale medier som informasjonskanal i tillegg til hjemmesiden 
• Sørge for god informasjonsflyt internt i klubben 

 

Golfbutikk/kiosk (Shop) 
• Fremstå som et positivt servicesenter for brukere av anlegget 
• Kiosk og proshop skal ha et godt nok sortiment som gjør at spilleren får en god opplevelse på 

banen 
 

Suksesskriterier 
For at klubben skal kunne nå sine mål er det viktig at følgende elementer er på plass; 

 
• Godt samarbeid, åpenhet og god informasjonsflyt mellom administrasjon, komiteer og 

styret er basis for å for gode resultater 
• Komiteene skal i samarbeid med styret lage mål og handlingsplaner for sitt virkeområde i tråd 

med klubbens strategi og prinsipper  

• Kubben er avhengig av aktive og motiverte medlemmer for komitearbeid og frvillig innsats 

• Alle brukere av anlegget skal oppleve at de er velkomne og viktige 

• Alle brukere av anlegget må bidra positivt, som blant annet sørge for god flyt i spillet, 
reparere nedslagsmerker og holde anlegget fri for søppel 

 


