Verksamhetsplan
2019

Uppsala
Bangolfklubb

Verksamhetens mål och vision
• främja möjligheten för barn, ungdomar och vuxna att ha bangolf som sitt
fritidsintresse
• möjliggöra för våra medlemmar att umgås över generationsgränserna med
bangolf som ett gemensamt intresse
• verka för god lagkänsla och kamratskap
• utbilda ungdomar i ledarskap
• sprida kunskaper om bangolf
• anordna nationella tävlingar och seriespel
• bra föreningsmiljö
• tydlig information till medlemmar
• bibehålla en stabil och stark ekonomi
• hålla området och banorna i toppskick för medlemmar och besökare
• ha en attraktiv kiosk/café-miljö
• ställa upp med Sveriges bästa representationslag
• herr- och damlag som ligger i världstoppen

Arbetsplan 2019
Ungdomsverksamhet
Mål
• Rekrytera nya ungdomar
• Anpassa träningar och verksamhet enligt individerna
• Stötta ungdomar och juniorer som vill satsa
Arbetsplan
• Ledarledda träningar under hela året, med fokus på sommarhalvåret
• Anordna trygga och roliga träningstillfällen
• Anordna träffar med andra aktiviteter än bangolf
• Utbilda barn, ungdomar och föräldrar om regler, teknik och speltips
• Verka för god kamratskap genom rent spel, ödmjukhet och visad hänsyn
• Erbjuda stöttning för deltagande vid USM i Gullbergsbro
• Anordna träningstillfällen på olika inomhusbanor i närområdet
• Verka för att så många som möjligt har kan medverka vid ungdomsläger och
ungdomstävlingar anordnade av SBGF
• Hålla kontinuerlig kontakt med ungdomar och föräldrar
• Söka aktivitetsstöd från Uppsala Kommun och Riksidrottsförbundet
• Söka medel från Idrottslyftet
• Ansöka om Bangolfinstruktör
• Bjuda på saft när ungdomarna är på plats
Tävlingsverksamhet
Mål
• Försvara Elitserieguldet
• Försvara Europacupguldet
• Vinna 3-manna-SM för damlag och kvalificera sig till Europacupen
• Ta medalj på Europacupen för damer
• Utmana om seriesegern i divison 2
• Ställa upp i Östsvenska serien
• Arrangera välorganiserade och uppskattade tävlingar
• Ha en tydlig arbetsfördelning inom tävlingskommittén

Arbetsplan
• Använda BangolfArena vid samtliga klubbtävlingar och BAMS så ofta som möjligt
• Bjuda på kaffe vid alla tisdagstävlingar
• Dela upp ansvaret för tisdagstävlingar på olika personer i tävlingskommittén
Anläggning/kiosk
Mål
• Ha välskött anläggning som alla trivs på
• Ge medlemmar träningsmöjligheter
• Bättre utbud i kiosken
• Tydligare information i kiosken
Arbetsplan
• Hålla alla banor rena under öppettider
• Meddela klubbchef om skador på banor och område
• Ha norra filtbanan avstängd vissa tider för tränarledda speltillfällen
• Justera utbudet i kiosken till mer smörgåsar istället för godis
• Ha information om utbudet samt spelregler på datorskärm
Styrelsen
Mål
• Stabil och stark ekonomi
• Bättre information till medlemmar
Arbetsplan
• Ha en aktiv kontakt med Uppsala Kommun och Sportfastigheter för att få till ett
bra arrendeavtal och förutsättningar för att bedriva fortsatt framgångsrik verksamhet på den nya området
• Involvera kommittéerna mer i budgetplaneringen
• Uppdatera hemsidan oftare med information
• Utnyttja anslagstavlan i klubbstugan för information

