
 
 
 

Vision & Värdegrund 

 

Visionen ska uttrycka i vilken riktning vi vill utvecklas 

Torshälla GK ska vara en klubb att längta till med det menar vi att våra medlemmar, 

partners och gäster ska känna vi är en klubb man vill tillhöra, besöka och rekommendera. 

Visionen ska vägleda våra insatser, beslut och förhållningssätt till en klubb att längta till. Vi 

ska vara den familjevänliga klubben. Med det menar vi att vår verksamhet ska präglas en 

god social gemenskap. En välskött och trevlig bana och anläggning som präglas av hög 

kompetens och service är det viktigaste i att bygga en bra och positiv klubbanda. En 

utmaning och vision för alla i vårt fortsatta arbete. 

Förutsättningar och värdegrund 

 
Torshälla GK vilar på en värdegrund där alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, 

ålder, kön, fysiska och psykiska förutsättningar samt Sexuell läggning får vara medlem i 

klubben. 

Vi vill att golfklubben ska ge en upplevelse och skapa kontakt med människor ur olika 

samhällsgrupperingar. De som är medlemmar är med och bestämmer och tar ansvar för sin 

verksamhet och att skapa en god social gemenskap. 



 
 
 

Våra värdeord: Bemötande/Glädje/Kompetens/Förändring 

Bemötande/ Glädje 

Med bemötande/glädje menar vi att klubben ska ge god service till medlemmar 

och gäster. Vi ska sträva efter att skapa en trevlig atmosfär. Detta ska märkas i 

medlemmarnas och medarbetarnas bemötande av varandra. Vi ska en öppen 

rak och tydlig information. Vi ska skapa möten som leder till nya kontakter och 

förstärka befintliga. 

Kompetens 

Med kompetens menar vi att varje möte med medlemmen/gästen och våra 

partners ska präglas av professionalism och hög servicenivå. Alla beslut ska 

vara tydliga väl underbyggda och förankrade. Vi har idag på alla funktioner 

kvalificerade och kunniga personer som på olika sätt kan bidra till att utveckla 

klubben på det idrottsmässiga planet. Klubbens medarbetare ska erbjudas 

utbildning och stimuleras att delta i olika nätverk. 

Förändringar 

Med förändring menar vi att vi hela tiden måste titta på vår omvärld. Ha mod 

att tänka nytt och sträva efter att hitta nya lösningar för klubbens verksamhet. 

Det gör vi genom att hela tiden titta vara uppmärksamma på vår omvärld.  

Tiderna förändras och framtiden tillhör de som kan anpassa sig.  Vi flyttar på 

så sätt gränser för det som är möjligt och omöjligt. 

Utvecklingsområden 

Anläggning 

Vi ska hela tiden utveckla och förbättra vår bana och våra övningsområden. 

Det gör vi genom att ha en ständigt uppdaterad skötsel och utvecklingsplan. 

Utreda möjligheterna att bygga en bättre och roligare övningsbana, typ 

Junioräventyret, 30-50 och 100 meters bana. 

- Göra en förstudie för att förändra vår bana, bygga nio nya hål, 

göra sexhålsslingor.  

- Fler ideella ledare. 

- Bygga en golfstudio för året runt träning. 



 
 
 

 

Medlemmen 

Medlemmen har en rörlighet i sin klubbtillhörighet och medlemsform. 

Man byter klubb och medlemsform utifrån hur man vill använda sin tid. Vi 

har och ska erbjuda olika medlemsformer så att man känner att man vill 

vara medlem. ”Golf på dina villkor”. Vi ska ta i beaktande att medlemmen 

utnyttjar sin golf utifrån olika förutsättningar, vi ska erbjuda aktiviteter 

som erbjuder olika möjligheter till social samvaro som passar både kvinnor 

och män ung som gammal och personer med annan etnisk bakgrund. 

- Verka för att inkludera fler i idrottsverksamheten. 

Rekrytera men framförallt behålla medlemmar. 

- Ta del av och verka för utvecklingen i projektet 

vision50/50. 

- Vilka medlemsformer ska vi ha och hur ska dessa se ut? 

- Utöka de olika möjligheterna till social samvaro. 

 

Verksamhet 

All verksamhet på vår anläggning är summan av alla olika aktiviteter och 

upplevelse som vi erbjuder. Golf är motion och rekreation, tävlingar för 

alla kategorier och elit. Vi jobbar ständigt med att utveckla vår 

organisation, vi ska erbjuda det bästa och mest attraktiva, ha rätt 

kompetens för de olika arbetsområdena. Vi genomlyser vår inre 

organisation för att se över hur vi arbetar så effektivt och säkert som 

möjligt.  

- Arbeta vidare med manualer för miljö, krishantering och 

administration.  

- Beakta och vara uppmärksamma på de olika ekonomiska 

förutsättningarna 

 

 


