Verksamhetsplan/herrkommittén 2021

Vision
Herrkommittén har ett inspirerande uppdrag 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. Det vi kallar för BOKSKOGSANDAN.
Syfte
Att stärka klubbgemenskapen för män från +22 och uppåt. Få nya och gamla medlemmar att komma
med i våra olika aktiviteter som utflykter o basen i vår verksamhet onsdagsgolfen med Order Of
Merit.
Målsättning
Att stimulera män att delta i olika tävlingsformer, få nya spelkamrater, ha trevligt umgänge, utveckla
spelförmågan och Klubbkänslan. Att öka deltagandet i varje tävling. Att utöka gemensamma tävlingar
och sammankomster med damkommittén.
Fastlagda aktiviteter i dagsläget för 2021 är:
Aktiviteter
•

Uppstart med möte med info om årets olika aktiviteter

•

Regelträffar

•

Onsdagsgolfen som startar början av april och med avslutning i oktober med äggagolfen. En
annorlunda golf 1 gång i månaden med shotgun och gemensam prisutdelning.

•

Vinter golfen spelas varje onsdag från slutet av oktober till början av april. Spontangolf när
vädret tillåter med samling kl 09:00 för lottning

•

Order Of Merit, ackumulerat resultat för 7 bästa ronder individuellt under säsongen i
onsdagsgolfen

•

Kvällsgolf 9 hål herrar, tisdagar, mitten av maj till mitten av augusti, kan bokas till 3 timmar
före start. Första start c:a 17:30

•

Arrangera seriespel i skåneserien 10 lag.

•

Extra träning för + 24 Hcp för att komma in i Bokskogsandan.

•

Bussresa till någon golfklubb i september

•

Uppstart med kick Off på våren för samtliga serielag samt ev. avslutning på hösten

•

Ha info till herrarna genom Facebook o veckonytt för bl.a tävlingar o seriespel.

•

Höstavslutning med lunch o infomöte med Order.Of Merit och andra prisutdelningar under
året som gått.

Gemensamma aktiviteter med DK
•

Utflykt på våren med DK

•

Ladies Gents i juni, HK arrangerar 2021

•

Bokslaget, Inbjudningstävling för damer/herrar i augusti.

•

Vintergolfen varje onsdag.

•

Solskensgolf måndagar 1 gång i månaden.

Utbytesgolf.
•

Utbyte med Flommen, Örestad ,Kävlinge och Vasatorp.

•

Utbytet sker på våren på Flommen och hösten på Bokskogens GK. Tävlingarna spelas över 27
hål i Ryder Cup format och är öppen för herrar 65+

•

Utbytet med Vasatorp sker 2 ggr. årligen. Inbjudna spelare från HK och DK 10 spelare/ klubb.

•

Örestad vår och höst med Ryder cup känsla 16 spelare från varje klubb 18 hål.

•

Boklinge Cup, match mot Kävlinge GK spelas vår och höst, med deltagare från hela hcpskalan.

Serie Golf
Vi deltar med 10 lag, 1 lag H-22 1 lag H-40, 2 lag H-50, 2 lag H-60, 2 lag H-70, 1 lag H-75, och 1 lag H80
Kommittéledarmöter
Åke Åkesson, ordförande, Christer Berglund, Lars Clemensson, Erik Fransén, Stefan Lombard, Karl
Schmidt, Bo Garnå och Leif Anderhov.
Herrkommitténs möten rapporteras till klubbchefen.
För herrkommittén/Åke Åkesson

