
Herrkommitténs Verksamhetsplan 2017

Herrkommittén har ett inspirerande uppdrag för att få manliga seniorer att umgås, spela golf och

spela mer golf. Vi bygger vår verksamhet utifrån ett ideellt förhållningssätt där så många som möjligt

både bidrar och deltar. För oss är golf ett inslag i tillvaron som berör människors välbefinnande och

därmed en stark friskfaktor – i alla åldrar. Vår klubbkultur – Bokskogenandan – är viktig som en

sammanhållande och utvecklande kraft. Vi har alla ett ansvar att vårda och utveckla vår kultur.

HK ser som ett viktigt uppdrag att mer påtagligt fokusera på medlemmar som kanske är nya i

klubben, saknar spelpartners, samt medlemmar som har ett behov och vilja att utveckla sitt spel, så

att golfen blir roligare.,

• Onsdagsgolfen. En grundbult i vår verksamhet, i princip varje onsdag från 5 april till avslut i

samband med vår ”Äggagolf” 11 oktober. Öppen för alla herrar över 22 år. Den beskrivs i en

annan ruta på hemsidan.

• Vintertouren spelas med damerna varje onsdag från slutet av oktober till början av april.

Spontangolf när vädret tillåter. Samling 08:30.

• After-Work, varje tisdag från 16 maj till 15 augusti. Öppen för alla herrar över 22 år. 9 hål,

första start kl 17:00. Läs mer i annan ”ruta”

• I höst 2-dagarsresa för dom som deltagit i onsdagsgolfen. Mer info kommer under rutan

Aktiviteter.

• Golfvärdar på helgerna

Gemensamma aktiviteter med Damkommittén

• Kick off 17 april för serielagen

• Hemlig utflykt 17 maj.

• Ladies @ Gents i juni

• Bokslaget 23 augusti, inbjudningstävling för damer och herrar 50+

Utbytesgolf

• Flommen. Spelas vår och höst, 27 hål i Ryder Cup format, öppen för herrar 50+

• Vasatorp, vår och höst, Inbjudna är kommittéledamöter i HK och DK, 10 spelare från var

klubb.

• Seriegolf. Vi deltar med 10 lag, vg se specifik ruta för ytterligare information.


