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Hills GK ideella förening 
Föreningen är tillsvidaremedlem M1 hos SGF och RF. Som ideell 
medlemsförening får vi tävla om mästerskapstecken hos SGF såsom SM, RM, DM 
samt söka statligt & kommunalt aktivitetsstöd, samt en mängd andra bidrag för vår 
juniorverksamhet. 
Förslag medlemsavgifter: Senior 400kr & Junior 200kr 

Vårt syfte med föreningen är: 
1. Att främja en klubbkänsla baserad på glädje, respekt och golfspel 
2. Att driva och utveckla juniorverksamheten. 
3. Att driva och utveckla tävlingsverksamheten först och främst för våra 17 

lag: 
      2  Elitlag Dam & Herr 

3 Juniorlag J16år, J21år, JSM-klubblag 
12 Seniorlag D22 2 lag, D50, D50 hcp, D60, H22, H40, H50, H60, H70, H75 & H60 hcp 

4. Att ansvara för de idrottsliga tävlingar som är på Hills. 
 
Vår Vision 

1. Kamratskap / Gemenskap / Glädje. 
• Hills är den bästa golfklubben för att bygga relationer och sociala kontakter. Det 

är alltid roligt att komma till Hills. 
2. Utveckling/Träning 

• Bland golfklubbar erbjuder Hills de bästa möjligheterna att utvecklas som golfare 
och människa.  
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Elitverksamheten, mål och planer 
Organisation: 
Elitansvarig för herrlaget är Magnus Olsson. 
Elitansvarig och ansvarig tränare för damlaget är Tomas Lignell och Sara Djos. 

 
Övergripande inriktning och vision 
Vårt övergripande mål med elitverksamheten är att den skall stimulera och hjälpa våra 
duktigaste spelare att fortsätta utvecklas i sitt golfspel och som ambassadörer för golf. 
Vår vision är att Hills skall föda framtidens stjärnor. 
Vi når detta genom att: 
• Långsiktigt bygga ett lag baserat på en framgångsrik juniorverksamhet 
• Ha en stark lagkänsla där vi med öppenhet stöttar varandra i med och motgång 
• Acceptera att framgång bygger på engagemang och målmedveten träning 

 
Tävling och ranking 
Inför 2023 är osäkerheten relativt stor främst gällande vilka som är tillgängliga som medlemmar i 
lagen. Det gör att vi för närvarande inte kan sätta konkreta resultatmål, men driver 
verksamheten vidare enligt dessa övergripande mål:  
• Att deltaga i lag-sm samt Göteborgsserien med samma kostnadsplan som tidigare. Vi 

kommer att se över kostnaderna och se om där går att effektivisera.  
• Att bygga vidare på lagandan och relationerna mellan spelarna. Detta görs genom 

gemensamma träningar, luncher, julsammankomst och inomhusträning på vintern för dem 
som är tillgängliga.  

• Att stärka banden med juniorlaget och involvera/fostra de juniorer som anses ha tillräckligt 
bra standard gällande personlighet och spelnivå.  

 
Vi hoppas kunna bygga vidare och utveckla  det lagbygget som vi påbörjat samt hitta nya vägar för 
att utveckla verksamheten. 
 
Juniorverksamheten, mål och planer 

Juniorkommittén (JK) på Hills har som främsta uppgift att tillsammans med Hills GK, 
tränarna och Hills AB utveckla juniorverksamheten på klubben. 
 
Organisation 
Ordförande Magnus Helmvee  
Ledamöter Anders Wollter, Ines Svanström, Kristian Kvint 

 
Vision 
Vi skall vara Sveriges bästa juniorverksamhet avseende tävling, träning och gemenskap 

 
Kamratskap / Gemenskap / Glädje  
På Hills ska På Hills ska det vara tryggt, roligt med mycket gemenskap mellan alla åldrar och 
golfare. Juniorens hela familj ska känna sig välkommen och tycka att det är kul att vara på Hills. 
Vi strävar efter en familjär lagkänsla som stimulerar såväl golfmässig som personlig utveckling. 
Juniorerna ska ha en gedigen klubbkänsla och vara stolta över att representera Hills. Denna 
kultur tillsammans med vår värdegrund kommer att definiera ”gänget” som lever i sann Hills-
anda. 
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Utveckling / Träning / Tävling - Hills vill bli bäst på att utveckla och förbereda juniorerna för framtiden 
Träningsverksamhetens kvalité på Hills ska ge de bästa möjligheterna att utvecklas som golfare och 
människa. Tränarna i kombination med den omgivande klubbkänslan ska stå som källa för tillväxten av 
motiverade spelare, där de som vill, ska kunna utvecklas till de bästa golfarna i världen. Alla juniorer ska 
ges chansen att nå sin fulla potential.  
 
Värdegrund 
Laget före Jaget  
Ett separat värdegrundsdokument har utarbetas i samverkan mellan JK, tränarna och juniorerna. 

 
Träning 
Utvärderingen av träningsverksamheten 2022 har legat till grund för planeringen av kommande 
säsong. Det nya träningsprogrammet1 som tränarna tog fram inför 2022 har i stora delar fallit ut bra. 
Grunden i programmet kommer att behållas medan timfördelningen kommer att justeras inför 2023.  
Förändringar: 

- Under 2023 kommer träningsverksamhetens struktur att läggas om på Hills. 1) Nuvarande EJ, FJ och 
FJY ska bilda en stor gemensam träningsgrupp kallad Tävlingsjunior (TJ). Orsakerna till detta är flera, 
varav en är att flera juniorer i EJ har gått till college, golfgymnasium på annan ort.  

- Grupperna FoJ samt delar av FJ blir träningsgrupp Golfträning.  
- Knattegolfen/Golfkul fortsätter som förut. 
- I diskussioner mellan Tränare, JK och Hills AB har önskemål om en tydligare satsning på 

breddverksamheten beslutats.  
- Under 2023 kommer JK i samverkan med tränarna inventera förbättringsförslag genom individuella 

utvecklingssamtal med juniorer och tränare.  

Under 2022 deltog ca 115 juniorer i våra olika kurser. 35 tävlingsjuniorer och 80 var med i 
breddverksamheten, varav många deltog i flera aktiviteter. Sammantaget hade vi ca 190 deltagare i 
vår breddjuniorverksamhet. 
Målen för 2023 är ett oförändrat antal tävlingsjuniorer, och att bibehålla omfattningen av 
breddverksamheten (80 juniorer). Vårt mål är att öka antal tjejer i vår verksamhet. 
 
Läger 
Läger ser vi på Hills som ett utmärkt tillfälle för juniorerna att både få intensiv kvalitetsträning och att 
träffa både nya och gamla golfkompisar.  
Inför 2023 har vi planerat hålla det vanliga Teen Cup-lägret (v. 25). Dessutom satsar vi på att få till ett 
några-dagars-läger i Skåne någon gång under våren. 
 
Tävling 
 Att både bredd- och tävlingsjuniorer ser positivt på tävlande är något JK stöder. I vårt arbete mot 
visionen (Skapa lag/klubbkänsla) är deltagande i externa tävlingar väldigt viktigt som en del i 
juniorernas utveckling. Målsättningen är att öka intresset att tävla hos alla juniorer på Hills.  

 
 
 
 

 
1 Se appendix 1 
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Mål för 2023:  
Individuella tävlingar 

SGT – Mål: Att få så många som möjligt att delta i tävlingarna 
Rookie Tour/ First och Future/Elit Teen Tour – Mål: Att få så många som möjligt att delta i 
tävlingarna 
 
Lagtävlingar 
Junior-SM för klubblag 

Mot bakgrund av att de flesta EJ inte finns kvar på Hills är målet att slussa in nya spelare i laget och att 
göra så gott vi kan.  
 
Juniorserien – 21år 
Målsättning att slussa in de lite yngre spelarna för att känna på den högre konkurrens som råder i 
denna serie för de äldre juniorerna. 
 

Juniorserien - 16år 
Målsättning att ha 2 lag i spel 
 

Göteborg Golf Cup 
Målsättning att ha minst 1 lag.  
 
Sociala aktiviteter 
För att öka gemenskapen, lag- och klubbkänslan och samspelet med övriga medlemmar på Hills vill vi 
få juniorerna att delta i sociala aktiviteter såsom: 
att hjälpa till med bollplockning på rangen.  
att delta och hjälpa till på Hills-dagen  
att delta i företagsevent (närmast hål) 
 
FredagsTouren (en utveckling av fredagsgolfen) som hölls 2022 blev en succé. Vi planerar att fortsätta 
med FredagsTouren även 2023.  
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Damkommitté, mål och planer 
 
Övergripande målsättning är fler golfande damer, fler tävlande, ökad trivsel och sammanhållning. 

Vi avser nå de målen genom att utöver de rent tävlingsinriktade aktiviteterna erbjuda golfaktiviteter 
under mer avspända former där den sociala aspekten får större plats. 

Organisation: 

Damsektionens styrelse består för närvarande av: 
Jessicka Tomic Magnusson 
Gunilla Behmer 
Katarina Adlercreutz 
Marianne Persson 
Styrelsen kommer att arbeta för fler styrelsemedlemmar samt ansvariga för olika evenemang. 
 
Kommunikation: 
För att nå så många som möjligt har vi en omfattande kommunikation, dels via hemsidan 
”Kommittéer/Hills GK Förening/DAM” med hjälp av marknad & kommunikationsansvarig (Magnus 
Gavelin) Hills Golf & Sports Club, dels via mejl och via vår egen Facebookgrupp ”Hills Änglar”. Där finns 
all information om aktiviteter, både kommande och tidigare. 

  
Tävlingar: 
Medlemsgolfen: Vi peppar alla damer att vara med i ordinarie medlemsgolf som spelas varje onsdag. 
Damerna har en egen matchcupstege under 2023. 
Tävlingarna Ladies Invitational och ytterligare en större damtävling under 2023. 
 
Under 2023 är målet att delta i GGFs seriespel med flera lag (lagkapten för 2023 inom parentes): 
D22 (Sofia Berglund/Ann-Sofie Eliasson) 
D50 (Annelie Nilsson / Annica Grimberg Lignell) 
D60 (Rose-Marie Lundberg) 
D50 hcp (Jessicka Tomic Magnusson) 

 
Målen för dessa lag är att ha kompletta lag vid varje deltävling. 

 
 
  



Verksamhetsplan Hills GK ideella förening 2023 
 

2022-11-12 7 

Tävlingskommitté, mål och planer 
 
Mål för 2023 

 
• Tillse att de tävlingar kommittén svarar för fungerar bra och blir en positiv upplevelse för 

deltagarna. 
• God kunskap bland klubbens medlemmar om golfens regler. 
 
 
Aktiviteter 

             
• Utbilda och vidareutbilda fler tävlingsfunktionärer. 
• Tillse att det finns tävlingsledare och starter till samtliga SGF- o GGF-tävlingar. 
• Planera och genomföra ytterligare utbildningar i golfreglerna. 

 
  
Tävlingar som hanteras av TK 
 
• Seniorseriespel i GGFs regi, Hills kommer att deltaga i klasserna 2xD22, D50, D60, H22, 

H40, H50, H60, H70 och H75. En omgång per klass spelas på Hills och hanteras av TK. 
• D50+ hcp och H60+ hcp, Hills kommer att deltaga med ett lag i vardera klassen. En 

omgång per klass spelas på Hills och hanteras av TK.  
• Medlemsgolf varje onsdag från mitten av maj till mitten av september med efterföljande 

final. 
• KM Dam & Herr 
• Kategori-KM. 

 
Utbildningar mm 
. 
• Både regelutbildningar som tävlingsledarutbildningar kommer att arrangeras under året. 
 


