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			 Det händer stora saker nu!				
nu! 			
Ja, det händer ju nå´t hela tiden
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Ordföranden
har ordet
Golfvänner!

ytterligare ett antal sponsorskyltar.

Tänk vad en golfsäsong går fort och vad
mycket som händer på golfklubben
under ett år.
Ett mycket intressant miljöprojekt pågår
inom golfklubben. Projektet innebär att
vi kommer att använda det utgående
renade avloppsvattnet från reningsverket
i Vissefjärda samhälle till bevattning av
vår golfbana. Detta innebär att utsläppen
av bland annat näringsämnena kväve
och fosfor minskar övergödningen av
berört vattensystem i Lyckebyån, samtidigt som berörda näringsämnen tillförs
golfbanan genom vattnet och på så sätt
blir positivt för gödningen. Det innebär
att vi säkerställer så att vi i framtiden alltid
kommer att ha tillgång till vatten i våra
dammar för bevattning av golfbanan. För
att ta bort de skadliga ämnena i vattnet
så kommer ett UV-ljus att installeras.
Några av dammarna kommer att byggas
ut, inget som dock kommer att påverka
spelet i någon negativ del. En fortsättning
på detta blir troligen att vi bygger ut
vår fairwaybevattning. I ett sådant här
projekt så finns det bara vinnare. Allt är
finansierat med bidrag från bland annat
Länsstyrelsen. Projektet sker i samarbete
med Emmaboda Golfklubb, Emmaboda
Energi och Miljö AB samt Svenska Golfförbundet. Att Golfförbundet är med i
projektet beror på att de ser detta som ett
pilotprojekt som många andra golfbanor
kan dra nytta av.
Förra året tog vi själva över driften av
restaurangen. Mottagande från våra
gäster har varit fantastisk, med ständigt
återkommande lovord. I köksdelen så har
vi byggt ut med nytt kyl- och frysrum. En
efterlängtad förändring. Även utvändigt
så har det skett förändringar genom att
byggnaden har målats om och altanen
har utökats. Nu börjar snart säsongen
med julborden. Många platser är redan
bokade, men passa på det finns ännu
några platser kvar.
Att vi nu har en golfstudio innebär utökade
möjligheter för att förbättra träningen.
Kontakta Farid eller Anton för att se till så
att just Du har ordning på svingen inför
nästa säsong. Eller varför inte besöka
Golfhallen nu när golfbanan läggs i
vinterläge. För du vet väl att som medlem
i Emmaboda Golfklubb så spelar du gratis
i Golfhallen.

Fler och fler har börjat och hitta till vår
fina camping och stugby. Här har under
året vid ett flertal tillfällen varit fullbelagt.
Vilket gör att också intäkterna ökar
inom denna verksamhet.		
					
Det som inte har varit så glädjande är
att vi under början av året drabbades av
snömögel på greenerna. Det tog lång
tid att få ordning på detta, något som
också påverkade våra greenfeeintäkter.
Ett flertal åtgärder har genomförts och
ytterligare finns planerade för att vi i
framtiden skall kunna stå bättre rustade för
liknande angrepp. Snömögel är något
som drabbar de flesta golfbanor i någon
omfattning.

Som ni säkert har sett så har vi under
året fått nya teeskyltar. Här finns plats för

Varje år så träffas styrelse, kommittéer
och anställda för att sammanfatta verksamhetsåret och blicka framåt. Ett av de
områden som vi har satt upp som extra
fokus för nästa år är golfbanan.
Bankommittén tillsammans med våra
banarbetare fokuserar löpande på den
utvecklingsplan som finns för golfbanan.
Vi har köpt en egen slipmaskin för slipning
av knivarna till gräsklipparna. Det innebär
att vi kan slipa och hålla knivarna vassa
under hela säsongen.
Arbetet med att kunna bygga en korthålsbana fortsätter. En mycket viktig
utveckling av klubben för bland annat
våra juniorer, paragolfen med flera. Vår
förhoppning är att vi har alla tillstånd
klara någon gång under nästa år.
Vi har nyligen gått igenom resultatet
av medlemsenkäten tillsammans med
vår klubbkonsulent från Golfförbundet.
Resultatet är mycket bra och ligger långt
över snittet för övriga golfsverige. Detta
visar på att ni medlemmar anser att vi
jobbar med rätt saker inom klubben. Det
finns dock några punkter som drar ned
betyget, men som vi är medvetna om
och jobbar på för att förbättra. Trots det
positiva resultatet så är fokusen att vi
hela tiden skall utveckla oss vidare för att
bli ännu bättre. Den enskilt största förbättringen enligt enkäten är restaurangen
som har fått ett mycket högt betyg.
Nästa år kommer en ny enkät, så tag då
möjligheten att påverka utvecklingen av
din egen golfklubb!
Vår ekonomiska prognos visar att vi är

på rätt väg. Men det innebär också ett
fortsatt hårt arbete. Det är viktigt att vi
kan erbjuda våra medlemmar och gäster
en bra produkt till rätt pris.		
Paragolfen som är det nya namnet för
handigolfen är ständigt i fokus. Nämligen
personer med fysiskt eller intellektuell/
psykisk funktionsnedsättning. Känner du
någon person inom denna målgrupp som
saknar en trevlig fritidssysselsättning. Be
dem kontakta oss för vidare information.
Jag vill framhålla vår duktiga personal på
kansli, restaurang och bana som gör ett
kanonarbete för att vi medlemmar och
gäster skall få en trevlig upplevelse när vi
besöker vår fina anläggning.
Vi behöver bli fler i våra frivilliggrupper.
Känner du att du kan och vill avsätta några
timmar då och då? Kontakta kansliet eller
någon i styrelsen. Du behövs samtidigt
som du gör en bra insats för ”Min klubb –
Emmaboda Golfklubb”!
Bankommittén/onsdagsgruppen, detta
järngäng fortsätter oförtrutet sitt arbete
för en allt bättre bana. Jag har själv gått
med som ”lärling” i denna fantastiska
grupp och ser hur mycket som händer.
Vill hälsa alla våra nya medlemmar
välkomna till klubben och den trevliga
golfgemenskapen. Som nybörjare kan
det vara många frågor som dyker upp.
Ta gärna kontakt med någon bland
personalen, styrelsen eller medlemmarna
så skall vi försöka hjälpa er till rätta på
bästa möjliga sätt.

Har du några tankar och idéer hur vi kan
utveckla verksamheten? Hör gärna av dig
till någon i styrelsen!
Jag vill tacka alla anställda, arrendatorer
och klubbfunktionärer för ett mycket gott
utfört arbete under den gångna säsongen.
Vill även tacka alla våra sponsorer för ert
fina stöd till klubben. Ni är alla mycket
viktiga för klubben och dess verksamhet.
Jag hoppas att vi syns på HÖSTMÖTET
den 27 november!
						
					
					
Golfhälsningar
					
Göran Persson

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
Boka in den
27 november
kl 19:00
i Din kalender Nu!

Mötet är till för oss medlemmar. Mötet
ger oss inblick i klubbens ekonomi och
förståelse varför saker görs på banan som
vi ibland inte förstår. Du visar intresse för
klubben och verksamheten. Bara genom
att vara med på mötet kan Du påverka.
Att snacka med kompisarna på banan gör
varken banan eller styrelsen bättre. Med

ett besök på mötet kan Du bidra till att
göra den här klubben ännu bättre och
trevligare!

Du är viktigare än Du tror!

Har Du inte blivit tillfrågad om att bli
med i styrelsen behöver Du inte vara
orolig för att bli invald. Efter mötet fikar
vi och har en trevlig stund tillsammans!

KALLELSE TILL

HÖSTMÖTE

(Årsmöte och Budgetmöte)
Onsdag den 27 november 2019
kl.19.00 Föreningshuset, Vissefjärda
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän som jämte ordförande
skall justera protokollet.

Val av ordförande och en ledamot i valnämnd
för en tid av ett år.
Beslut och val av ombud till SGDF möte
8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen
eller röstberättigad medlem minst 30 dagar
före mötet.
9. Övriga frågor.					
						

6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt
................................................................................................
budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
................................................................................................
7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i
styrelsen för en tid av ett år.
................................................................................................
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter
för en tid av två år jämte suppleanter för en tid
av ett år.
Val av två revisorer alternativt en revisor jämte
suppleant för en tid av ett år. I detta val får
styrelsens ledamöter ej delta.
						

.................................................................................
							
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på
dagordningen för mötet

Göran
Persson
ordförande

Välkomna!!!

Vision
EmGK skall vara en välkomnande och
välskött idrotts- och turistanläggning för
alla personer med golfintresse.
Prioriterade områden/aktiviteter 2020

Förutom golfbanan så har styrelse, kommittéer och anställda tagit fram en		
handlingsplan för övriga prioriterade områden/aktiviteter 2020
→ Skolkontakter
→ Kontakt näringsliv
→ Skyltar och informationstavla
→ Samarbete med andra aktörer
→ Samarbete kring boende/mat/aktiviteter
→ Källsortering - Golfbyn

→ Bollautomat med kortbetalning
→ Behålla medlemmar – 		
kost/mervärde/info
→ Hemsidan
→ Information			
→ Korthålsbana

GOLFPAKET 2020
GOLFPAKET
MED 			
BOENDE		

GOLFPAKET MED BOENDE FÖR FAMILJEN
KOMPISGÄNGET ELLER ANDRA GRUPPER
Emmaboda GK erbjuder Dig
och dina vänner en trivsam
vistelse I våra stugor med
golfpaket i olika former eller
bara boende i avkopplande
miljö med en god bit mat.

Varför inte lämna bilen
hemma och ta tåget till vår
trevliga golfbana?
Från stationen till golfbanan
är avståndet ca 1000 m.

					

Kontakta kansliet för
mera information.
För mer information om våra paket.
Se www.emmabodagk.se
Kyrkogatan, 361 54 Vissefjärda Tel: 0471 - 205 05 E-Mail: info@emmabodagk.se

www.emmabodagk.se

Emmaboda
Golfklubb

VERKSAMHETSPLAN
BANKOMMITTÈN
Bankommitténs verksamhetsplan för 2020
Bankommittén, har till uppgift
att i samråd med banpersonalen, företräda medlemmarna i
frågor som rör vår bana.
Vi kommer även fortsättningsvis
att anordna en 4-timmar frivillig
arbetsdag för att utföra arbeten
(städning, slyröjning, fairway-

förbättringar etc.), som 		
ett antal utvecklingsförändringar för
banpersonalen inte hinner med.
att göra banan ännu mera intressant
Vi kommer att fortsätta att hålla rent för våra medlemmar och gäster.
på identifierade ”bolletarplatser”
och anlägga nya transportvägar
och förbättringar i den takt som
ekonomin tillåter. 			
Vi planerar dessutom att genomföra

Nedan följer i punktform de målsättningar vi har för olika delar av banan
Vi planerar att lägga ut jord i högruff Vintergreener skall användas vid minsta risk för bestående skador.
på vissa ställen för att kunna klippa
med ruffklipparen och därmed snabba
Greenerna skall klippas 6 gånger per
upp spelet.
vecka under högsäsong.
Vi kommer att fortsätta arbetet med
I möjligaste mån skall måndagen vara
aktivitetsgrupper.
den klippfria dagen och den dag då
Vi kommer att arrangera två städdagar. andra arbeten som dressing, luftning
m m i huvudsak görs.
Kontakta gärna oss i
bankommittèn för synpunkter.
TEE
Vi har som målsättning att fortsätta att Ytan skall vara jämn utan svackor
dränera och förbättra greenområden
Tee skall vara fasta och ha ett skötseloch fairways
program som leder till god läkningsförEtt prioriterat område är att höja finishen måga
på banan ytterligare
Klipphöjden skall vara som foregreen
Energibesparande åtgärder i byggnader.
Tee skall klippas tre gånger per vecka.
Detta kommer att genomföras om det
Engelskt rajgräs och tuvtåtel ska gynfinns ekonomiska föutsättningar.
nas i skötselprogrammet.

Skall klippas tre gånger per vecka
Vid klippning skall fastställda konturer
följas
RUFF
Ruffar skall finnas i två utförande,
huggen ruff och semiruff.
Semiruffen ska vara så klippt att bollen
lätt kan återfinnas
Den huggna ruffen skall klippas efter
behov
BUNKRAR
Sandtjocklek 5 cm lös sand
Ogräsfria
Sanden ska vara sådan att bollen inte
pluggas eller blir ospelbar
Kanterna ska vara tydligt definierande,
som inte ger ”omöjliga” lägen

Vintertee skall användas vid minsta risk
Resterande bunkerslänter skall torvas
för bestående skador.
med gräs på städdagarna.
						
Torrfläckar och andra skador skall fö- 					
rebyggas genom ett intensivt skötsel- FAIRWAY
Ytan skall vara jämn och utan svackor,
program.
så att samma klipplängd erhålles.
Greeener skall ha en krage i samma
höjd som foregreen.
GREENER
Långsiktigt ökande inslag av svingel
och brunven med bibehållen kvalitè.

VERKSAMHETSPLAN
MEDLEMSKOMMITTÉN
Verksamhetsplan för Medlemskommittén 2020

Emmaboda GK gjorde 2019 medlemsundersökning bland klubbens medlemmar i samarbete med
Svenska golfförbundet. Vår klubbrådgivare från förbundet har tillsammans med EmGK gjort en 		
genomgång och analys av resultatet. Vi kommer efter denna genomgång utarbeta en verksamhetsplan
för de närmsta 2-3 åren. Fokus kommer vara att bibehålla nuvarande medlemmar, samt att utveckla aktiviteter för att locka nya medlemmar.

MARKNADSKOMMITTÉN

Verksamhetsplan för Marknadskommittén 2020

Kommittén har till uppgift att aktivt arbeta för att värva nya sponsorer och behålla de gamla.
Kommitténs uppgift är också att se till att våra sponsorer får ut det som de förväntar sig av sin
sponsoraktivitet.											
Förtagstävlingar
Marknadskommittén ska:										
- Öka sponsorintäkterna och dra in ytterligare medel till föreningen. * Toyota					
* Golfkrogen					
- Förbättra den professionella delen med sponsring.
* Golfshopen
- Öka antalet medlemmar i kommittén								
* ICA nära Matboden 				
- TEE-Skyltar
* Företagarna					
- Jobba på att få en säljare som jobbar med sponsring 							
				
på provisionsbasis
Marknadskommitténs består fr o m 2019 av
- Ta fram en folder för Sponsoraktiviteter
Stefan Zettergren och Thomas Gustafson.
Känner Du att Du skulle vilja hjälpa till är
														
Du varmt välkommen.
														

SENIORKOMMITTÉN
Verksamhetsplan för Seniorkommittén 2020
-Spel och träning i golf hallen måndagar jan-mars
- Spel Måndagar och Torsdagar (slag golf )		
- Handicapjusteringar
- Månadens vinnare
- Genomföra spel på andra banor i närheten
- En längre resa med övernattning
- Finalspel Ärtsoppe-cupen

VERKSAMHETSPLAN
UTBILDNINGSKOMMITTÈN 2020
Huvudmålet för utbildningskommittén är, ju som
Nästa grupp startar i vanlig ordning när solen har
för alla andra inom klubben att nya medlemmar, ska börjat titta fram och träden bli gröna.
känna sig välkomna i föreningen och i 		
Upplägget för utbildningskommittén är att Farid
gemenskapen.
och Anton på ett exemplariskt sätt håller i träning
							 och regler och att Gunnar och Per sedan tar över
Farid och Anton kommer att starta upp verksamoch håller i vett och etikett ute på banan. Efter
heten med första gruppen tidig vår i Golfhallen,
detta så är det fritt fram för våra nybörjare, att
detta för att våra första deltagare skall få möjlighet efter ha blivit medlem, ge sig ut på banan för att
att få så lång utesäsong som möjligt att öva sina nya utveckla sig själva och sitt golfspel.
färdigheter.
								
Utbildningskommittén består av Gunnar Magnusson
								
och Per Wallin samt Farid och Anton Guedra.
								
G
VET OLF							
T

201

Re
hand gelboke
n

7-20

20

TÄVLINGSKOMMITTÈN

Verksamhetsplan för tävlingskommittén 2020
5-6 Scramble-tävling 			
med 2-4 deltagare per lag
4-5 partävlingar typ foursome,
greensome, fyrboll/bästboll.
4-5 singeltävlingar
Onsdagsgolfen; 21 omgångar med
förhoppningsvis 30-talet (gärna fler)
startande per rond.
Slutspel i form av matchspel i två
klasser samt en slagspelstävling,
Lucky Looser, för övriga som någon
gång under året deltagit i onsdagsTävlingsprogrammet beräknas vara golfen.
slutligt fastlagt i månadsskiftet
februari/mars
Vi planerar att anmäla lag till det SM
För 2020 budgeteras 13-16 tävlingar Klubblag samt 5 lag i Smålandserien
				
				
Tävlingskommitténs verksamhet
går ut på att planera och genomföra
olika former av golftävlingar så att
alla medlemskategorier ges möjlighet att delta.
Målsättningen är att ha ett lämpligt
antal tävlingar i förhållande till
den efterfrågan på starttider som
medlemmar och greenfeegäster
beräknas ha.
				

Utöver detta brukar vi under november
få oss tilldelat några junior- och
seniortävlingar från Smålands GDF .
Tävlingskommittén skall också vara
behjälplig vid översyn av
banmarkeringar och utformning av
regler och föreskrifter.
Tävlingskommittén

VERKSAMHETSPLAN
DAMKOMMITTÈN
Verksamhetsplan 2020 Damkommittén
Damkommittén erbjuder klubbens
damgolfare gemensamt organiserat golfspel,
tävlingar, utbildning samt träningstillfällen.
Vårt mål är att damverksamheten ska bli en
naturlig del för alla klubbens damer, även
nybörjare. Vi vill öka trivseln, gemenskapen
och klubbkänslan samt bidra till att förstärka och öka kunnandet inom golfspelet.
Damkommittén

Planerade aktiviteter 2020 		
					
Vi kommer att ha en vinteraktivitet i februari,
troligtvis blir det en bakkurs i restaurangen.
Upptaktsmötet kommer vi att ha i restaurangen,
program är ännu inte bestämt, damgolfen börjar
också i april som vanligt för spel och tävlingar på
tisdagar.
Vi kommer att anordna en resa över 4 dagar i slutet
av april.
Vi kommer att åka på den traditionella golfresan,
vart och när är ännu inte fastställt.

EMMABODA GOLFKROG
Stefan fortsätter ytterligare 1 år

FOTO: THOMAS GUSTAFSON

VERKSAMHETSPLAN 2020
Handigolfkommittén
Paragolfen på Emmaboda GK ämnar skapa ett intresse för golf bland människor med
olika funktionshinder 2019 - 2020 samt sommar 2020 enligt nedanstående plan.
Datum		
Aktivitet							
Vinter		
								
2019 / 2020
Tillfälle att prova på golf i Golfhallen				
											
Vår 		
Vårläger för Smålands och Skånes paragolfare		
		
							
Sommar
Prova-på dag/dagar, träning om intresse finns

Ansvarig		
			
Mattias m fl.		
			
Mattias m fl.		
		
Mattias m fl.

Specificerat		
Datum under vintern i Emmaboda Golfhall									
Aktivitet: Prova-på golf för personer med funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova)		
Mål:
Skapa aktiv fritidssysselsättning										
														
Vem?			Gör vad?		När?			Hur?			Kostnad?		
														
Mattias C		
Finns på plats		
Vintern		
Prova-på golf		
0 kr

Datum Någon gång i april/maj											
															
Aktivitet: Vårläger för Smålands paragolfare med inbjudan även till Skåne som utbyte				
Mål:
Skapa aktiv fritidssysselsättning										
															
Vem?			
Gör vad?		
När?			
Hur?			
Kostnad?
Mattias C m fl.		
Finns på plats		
April/Maj		
Vårläger		
1000 kr 		
															
														
Aktivitet: Prova-på golf för personer med funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova på)		
Mål: skapa aktiv fritidssysselsättning											
															
Vem?			
Gör vad?		
När?			
Hur?			
Kostnad?
														
Mattias C m fl.		
Prova på 		
Sommar		
Bjuder in		
1000 kr

VERKSAMHETSPLAN 2020
Junior och Elitkommittén
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VERKSAMHETSPLAN 2020
Junior och Elitkommittén
1. Vision														
Emmaboda Golfklubb ska erbjuda så många ungdomar att få chansen att träna 		
och spela golf. Genom juniorverksamheten vill Emmaboda Golfklubb 			
bidra till ungdomarnas fysiska och sociala utveckling. Ungdomarna respekterar 		
varandra och klubben satsar således på en god sammanhållning och laganda. 		
Kamratskap, rent spel, hälsa, att göra sitt bästa i med- och motgång och en strävan till en
bra självkänsla utgör basen i verksamheten.
Golfverksamheten bedrivs i en positiv atmosfär och med en hög grad av lek, tävlingsmoment och uppmuntran. På så sätt skapas glädje och förutsättningar för en bra inlärning,
god laganda och ett intresse för egen träning.
2. Målsättning												
Juniorverksamheten har följt upp de aktiviteter som planerades för 2019. Det har gett en
ny plan som ska stötta verksamheten att nå nya nivåer för juniorerna. Målen ska hjälpa
oss att lyckas med att skapa fler potentiella golfspelare, på elitnivå eller motionsnivå.
Vi vill inom vår golfklubb:
* Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela golf i Emmaboda GK.
* Öka antalet ungdomsledare i aktivitet.
* Erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt introduktionsutbildning i golf samt
möjligheter till individuell utveckling i sporten.
* Skapa klubbkänsla där spelarna är stolta över Emmaboda GK och agerar som goda
representanter för klubben.
* Genom en stor bredd på verksamheten skapa ett urval för framtida ”spetsspelare”.
* Använda ”Golfklubben” som en träffpunkt för barn och ungdomar och där skapa
möjligheter till olika aktiviteter.
* Fostra spelarna till ansvarskännande människor. De ska visa respekt för regler och
normer; både inom golfen och samhället i övrigt, samt respektera andra människor,
både vuxna och barn.
* Ansvara för klubbens ungdomslag som deltar i olika former av seriespel och tourer.
* Öka antalet tävlande juniorer från idag 4-5st till 10st inom tre år.
* Engagera oss i Smålands GK juniorverksamhet för att påverka utvecklingen av
juniorverksamheten samt att marknadsföra oss inom samma organisation.

VERKSAMHETSPLAN 2020
Junior och Elitkommittén
3. Värdegrund													
”Glädje, Gemenskap och Uppmuntran skapar Trygghet”
Vår värdegrund sätter prägel på vår verksamhet. Den är ett stöd och en ledstjärna för alla i verksamheten:
Tränare, ledare, juniorer och föräldrar. I alla situationer och beslut är det värdegrunden vi utgår ifrån.

Glädje

Glädje är grunden i klubbens juniorverksamhet. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att
det är roligt. Vi finner glädje över att kunna göra detta tillsammans.

Gemenskap

Det är viktigt att alla (juniorer, ledare, tränare, coacher och föräldrar) känner sig hemma och välkomna på
klubben. Alla är viktiga, alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket innebär att alla är
olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Gruppindelning sker i första hand
efter ålder och kunnande och det är en självklarhet att kompisar får vara tillsammans.

Uppmuntran….

Vi uppmuntrar juniorerna att testa gränser, låter dem skaffa erfarenhet genom att prova. Att försöka är
det viktigaste. Vi ställer krav på dem, att alltid försöka göra sitt bästa. Har de gjort det har de inget skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. De har gjort sitt bästa och ingen vare sig
de själva eller någon annan har rätt att kräva mer. Genom att fokusera på och berömma försöket tror vi
att resultatet på lång sikt blir bättre än om vi istället fokuserade på resultatet.

….skapar trygghet!

Den som känner trygghet, har stora möjligheter att utvecklas som golfare men också som människa.
Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova
nya idéer och metoder, att våga prova och att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben
känner att de är respekterade och uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål. Vi
ser golfen som en utmärkt väg för junioren att växa upp till att bli en vuxen ansvarstagande medmänniska.

Vår värdegrund uppnår vi genom att Träffas, Trivas, Träna och Tävla.
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4. Handlingsplan													
1) Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela golf i Emmaboda GK.
2) Öka antalet ungdomsledare i aktivitet.
3) Erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt introduktionsutbildning i golf samt
möjligheter till individuell utveckling i sporten.
4) Skapa klubbkänsla där spelarna är stolta över Emmaboda GK och agerar som goda
representanter för klubben.
5) Genom en stor bredd på verksamheten skapa ett urval för framtida ”spetsspelare”.
Ansvara för klubbens ungdomslag som deltar i olika former av seriespel och tourer.
6) Använda ”Golfklubben” som en träffpunkt för barn, juniorer och ungdomar och
där skapa möjligheter till olika aktiviteter. Fostra spelarna till ansvarskännande 		
människor. De ska visa respekt för regler och normer; både inom golfen och
samhället i övrigt, samt respektera andra människor, både vuxna och barn.
7) De som vill satsa mer på golfen ska få chansen till det.
Mål: När skall det göras:		
		
Under vintern och		
1)

Var skall det göras:		

Hus skall det göras:		

Kostnad:

Bjuda in ungdomar att börja
Genom annonsering,		
500:inför terminsstarterna.		
spela golf. Rikta inbjudan mot
personlig inbjudan				
					klasserna 5-7 i Emmaboda kommun via besök i skolan

															
2)
Vid de första träningstillfällena
Rekrytera föräldrar som ledare.
Junioransvarig pratar personligen 0:									med utvalda föräldrar.		 		
															
3)
Inför säsongen			
Planera träningstillfällena vad
Juniorledarna tillsammans med 400:-		

					
skall göras när för vem.		
klubbens Pro Farid Guedra och
									Anton Guedra
4)
Vid träningar och andra tillfällen
Ledare och juniorer använder
Påminn om att de kan		
0:-		
när ledare och juniorer samlas
juniorernas rum i klubbstugan
använda rummet
på golfbanan							
Se över vad som kan locka juniorer 2000:									att använda rummet mer frekvent			
															
5)
Ta fram juniorkläder som 		
Emmaboda GK och Farid Guedra Under Q1 2020			
0:juniorerna erbjuds att köpa 											
(Piké, byxor och tröja)

6)

Vid träningar lägga in roliga
Vid golfbanans olika övningsPlaneras in av ledarna i tränings- 0:tävlingsmoment som är individ- områden samt ute på banan
schemat för resp säsong
anpassad
Anordna en juniortour tillsammans Emmaboda GK och Nybro GK
Planera två tävlingar tillsammans 1000:med Nybro GK							med Nybro GKs juniorverksamhet

															
7)
Successivt slussa in juniorer i
Emmaboda GK, Nybro GK,
Planeras in av resp grupps ledare 1000:tävlingar			Möre GK samt Ölands Bank 							
					Junior Tour
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Mål:

När skall det göras:		

Var skall det göras:		

Hur skall det göras:		

Kostnad:

6)

Vid träningar på måndagar
I samband med juniorträningar Positivt bemötande av juniorer
0:-			
					och onsdagar			och föräldrar
									Avslutning
									Under juni anordna träning 				
									med föräldrar
																
7)
Representera Emmaboda GK
Emmaboda GK			
Extra träning/spel med juniorledare 0:i breddelit							alternativt med Farid eller Anton				
									med de juniorer som vill träna extra

5. Organisation
a. Klubbens juniororganisation
Namn:		
Ansvarsområde:
		

Telefon:

E-post:

Roger 		Ordförande		0471-33694
roger.sandstrom@xyleminc.com				
Sandström
Administration		
070-9817636
		Ledarutveckling
														
Anders 		Ledare			0471-13723
anders.björklund@xyleminc.com
Björklund
Ekonomi		 070-6827656
		Tävling
Lars 		Ledare			0471-33700
Johansson				076-7807171

vastrabykonsult@telia.com

Stefan 		Ledare			070-5481998
Johansson
Träning & läger
070-5481998
Mikael 		Ledare												
Johansson
Jimmy		Ledare			
Björnlund												
Anton		Ledare			 									
Guedra
Björn 		Ledare			070-5128242
Theander
Farid		Ledare			
Guedra

bjorn.theander@emmabodagranit.se
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a. Övriga resurser
Klubbens Pro Farid Guedra och assisterande Pro Anton Guedra som håller i teknikutveckling och övrig
träning för de som vill lite mer med golfen. Stefan Johansson som kontaktperson mot styrelsen samt
stöttar vid läger och övriga större aktiviteter.
															
b. Indelning av träningsgrupper
Grupp 1:
Nybörjare
Grupp 2:
1-2 års erfarenhet eller motsvarande kunskapsnivå
Grupp 3:
För de som har kommit en bit på väg men inte börjat tävla.
Grupp 4:
Killar som vill lite mer med sin golf och har börjat tävla.
Grupp 5:
Tjejer som vill lite mer med sin golf och har börjat tävla.
															
Ansvarområde för Juniorsektionen

Planerar och genomför träningsverksamhet, tävlingar och andra sociala arrangemang med syfte att öka
intresset för golf och golfrelaterade aktiviteter.
Planerar och genomför läger i sådan omfattning som efterfrågas och som behövs för att bygga den verksamhet för juniorer som vi eftersträvar.
Säkrar en uppdaterad web för juniorerna inom emmabodagk.se och kommunikation till spelare, ledare och
föräldrar via t ex social medier (ex. Facebook).
Planerar och genomför alla aktiviteter inom ramen för godkänd budget.
Planerar aktiviteter som ökar antalet juniorer i verksamheten med särskild satsning på ökat antal tjejer.
Ordförande
Skall leda verksamheten och är ytterst ansvarig gentemot styrelsen för Juniorsektionens del av Idrottskommitténs verksamhetsområde.
Ansvarar för årsplanen och är sammankallande till Juniorsektionens ledningsmöten.
Ekonomi
Ansvarar för att verksamheten sköts inom ramen för godkänd budget.
Administration
Ansvarar för verksamhetens administration. I denna ingår bl. a att administrera träningsnärvaro
tillsammans med tränare och ledares samt att ansvara för bidrags-administrationen relaterad till
aktiviteterna inom sektionen.
Träning och läger
Har övergripande ansvar för planering av träningsverksamheten och lägerplaneringen. Samverkar med
klubbens Pro som har det övergripande ansvaret för innehållet i träningarna
Tävling
Ansvarar för att sprida information om externa tävlingar, t.ex. Teen Cup. Ölands Bank Junior Tour		
														
Juniorledamöter
Representerar de barn och ungdomar som är med i vår verksamhet.

Ledarutveckling
En fungerande verksamhet bygger på engagerade föräldrar som ledare eller i andra funktioner. En särskild roll för ledarrekrytering och ledarutveckling knyts till Juniorsektionen.
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6. Ekonomi
a. Budget
Klubben stöttar de juniorer/ungdomar som ingår i olika juniorsatsningar i distriktet (elit- och utvecklingsgrupper) och de som tävlar i olika juniortävlingar inom SGF och andra juniortävlingar i landet genom att bidra till en del av kostnaderna i samband med dessa tävlingar.
Klubben budgeterar medel till att täcka en del av kostnaderna vid tävlingar. 				
Styrelsen har besltat att ersätta 100 % av startavgiften/deltagaravgiften, övriga kostnader står spelaren
själv för. Vid deltagande av seriespel i klubbens namn står klubben för startavgift, boendekostnad,
reseersättning samt bollar.
Klubben står för delar av de två läger som anordnas d.v.s. uppstarslägret samt sommarlägret.
Instruktion gällande ersättningar i samband med tävlingar och breddelitläger är framtagen gäller från
och med 2017 (godkänd i styrelsen hösten 2016).
b. Träningsavgifter
Träningsavgiften träder i kraft först efter att man har provat på 3ggr, därefter justeras avgiften utefter
ålder. Avgiftens nivå beslutas på årsmötet.
															
															

7. Uppföljning

Uppföljning sker efter vårsäsongen, samt efter säsongen är slut i november. Genomgång och 		
uppdatering inför kommande säsong sker i samband med uppstart och planeringsmötet i januari.
Mål/aktivitet med färdigdatum vid andra tillfällen, följs upp av ordförande löpande under året.
Ordförande är ägare av verksamhetsplanen, och är då ansvarig för uppdatering och redovisning av
dokumentet.

BUDGET 2020
PROGNOS 2019
BUDGET 2019
UTFALL 2018
Intäkter		

Budget 2020 Prognos 2019 Budget 2019
Utfall 2018
 edlemsavgifter inkl.städavg.
M
2000		
1920		
2040		
2019		
Greenfee			
1050		
990		
1000		
993		
Sponsorintäkter			
190		
216		
150		
102		
Bidrag (stat/kommun)		
150		
150		
185		
186		
Startavgifter			
160		
156		
140		
136		
Golfbyn				
350
580		
300
259
Golfkrogen			1900		 1870		 1550		1264
Övriga intäkter			
255		
255		
255		
205
Övriga extraordinära intäkter
140		
140		
200		
197		
											
Summa intäkter		
6195		 6277		5820		5391 	
Kostnader											
Arbetskraftskostnader netto
-1830		
-1700		
-1840		
-1721		
Driftskostnader		
-820		
-820		
-750		
-728
Leasing				
-180		
-200		
-200		
-225		
Restaurangen			
-1900		
-2000		
-1550		
-1425 		
Kommittéerna			
-395		
-453		
-285		
-357
Administration		
-400
-380		
-250		
-269		
Föreningsavgifter		
-100		
-89		
-90 		
-91
Övriga kostnader		
-250		
-265		
-275		
-275		
											
Summa kostnader
-5875		
-5907		
-5240		
-5091
Resultat före avskrivn.		
320
370		
580		
300
Avskrivningar			
-170
-210		
-210		
-227		
Räntekostnader			
-150		
-160 		
-170		
-184		
Res efter finansnetto
0		
0		
200		
-111
Reservation för feltryck

Alla intäkter och kostnader är exkl. moms
Budgeten omfattar EmGK och Björketorp Drift AB.

PLANERADE INVESTERINGAR 2020
Transportfordon
Golfbil				
Korthålsbana				
Fairwaybevattning		
Restaurangen			
Totalt
Alla investeringar exkl. moms

100 000:50 000:50 000:40 000:20 000:260 000:-

Valberedningens förslag till Emmaboda GK´s styrelse för verksamhetsåret 2020:
Ordförande för ett år,		
Göran Persson		
omval Kvarstår i styrelsen, valda för ytterligare ett år
Ord. styrelseledamot för två år, Lennart Kegert		
omval 						
Ord. styrelseledamot för två år, Stefan Svensson
omval Mathias Claesson 				
Åke Lindahl
Ord. styrelseledamot för två år, Cecilia Björklund
nyval
Styrelsesuppleant för ett år,
Sven-Erik Karlsson
omval Per Wahlin
Styrelsesuppleant för ett år,
Stefan Johansson
omval
															
Valberedning för Emmaboda GK 2019 har
Förslag till revisorer
Revisor, för ett år,
Torbjörn Carlsnäs		
omval utgjorts av Christer Fransson och Bo Oscarsson
Revisor för ett år,
Mats Fransson			
omval

STYRELSENS FÖRSLAG
TILL ÅRSAVGIFTER FÖR 2020
Återfås i form av värdecheck när Ni
Årsavgiften för fullbetalande
hjälper till i samband med en
är fr o m 2014 uppdelad i två
städdag
inbetalningar.
Hela årsavgiften för samtliga
ska vara betald senast den
Du kan bli fullvärdig medlem i
EmGK utan att teckna reverslån
28 februari 2020
Vid betalning efter detta datum (medlemslån).
B-seniormedlemskapet vänder sig tillkommer en förseningsavgift på Ett medlemskap, där du endast
till medlemmar som sällan spelar
betalar 510 kronor i månaden via
100:-/medlem. 			
golf el. tillfälligt flyttar från orten.
Om två påminnelser på obetald autogiro
B-senioren (betalar medlemslån)
årsavgift har sänts är försenings- Det enda vi kräver, är att du är kvar
och en lägre års-avgift. B-senioren avgiften 200:-/medlem. 
i klubben och betalar under 12
betalar greenfee på hemmabana
månader.
(30 % rabatt). Avgiften inkl. års-av- Städavgift betalas av samtligiften till SGF (inklusive försäkring ga medlemmar från 13 år och
och en tidning).
uppåt. Undantagna är medlemMoms
mar som bor längre bort än 15
Lagstadgad moms tillkommer med mil, B- och distans- medlemmar.
6 % på 70 % av samtliga
Återbetalning sker under 		
medlemsavgifter.
förutsättning att fyra timmars
arbete utförs i samband med en
Distansmedlemskap är ett
av våra två städdagar.
medlemskap som kan erbjudas till
personer som bor längre bort än
Styrelsens förslag till medlemslån 2020
10 mil. Personen har 15 % rabatt på
enligt stadgarna § 6
greenfee vid spel på hemmabanan.
Seniormedlemskap, singel
0:-
		
Inget lån behöver erläggas.
B-seniormedlemskap		
0:	
Studerandeavgift gäller för medMakar/Sambos / person
0:lemmar som heltidsstuderar vid
							
universitet/hög- skola och inte fyllt
Styrelsens förslag till Årsavgifter 2020		
		
30 år. Kopia av betald kåravgift eller
			
Års- Inträdes- Passiv
motsvarande för vårtermin ska in			
avgift avgift
avgift
sändas varje år dispens söks.
Äkta makar/sambo
9.990:0:600:-		
Medlemsavgiften inkluderar
årsavgiften till SGF (förutom årsavgiften till förbundet ingår även en
försäkring och en tidning). 		
Fr o m det år man fyller 22 år räknas
man som senior.

Passiv avgift avses för golfare som
gör uppehåll i spelet och vill ha sin
plats kvar i klubben. Avgiften inkl.
avgift till SGF men ger ingen spelrätt.
Stödmedlem
erhåller inte hcp-kort eller bagbricka och har ingen spelrätt.
					

S enior			
Ny medlem 2020 senior
Autogiro Singel		
B-senior		
Distansmedlem		
Greenfeemedlem
Studerande		
Äldre Junior 19-21 år
Yngre Junior 13-18 år
Knatte 10 -12 år
Knatte mini 0 - 9 år
Stödmedlem		
Städavgift 13 år-

5.195:0:300:2.600:0:510:-/mån i 12 månader
2.695:0:300:-		
1.400:0:2.300:0:2.100:0:-			
1.600:0:300:-		
1.200:0:-			
0:0:- 				
100:- 				
200:-

KLUBBMÄSTERSKAPEN
KLUBBMÄSTERSKAPEN 2019
Herrar 		
1. Anton Guedra		
2. Roger Karlsson		
3. Niklas Björklund		

228 slag
233 slag
242 slag

Herrar 21
1. Niklas Björklund		
165 slag
2. Joel Sandström		
188 slag
3. Simon Wallin		
190 slag
						
Herrar 50
1. Roger Karlsson		
151 slag
2. Magnus Algotsson
181 slag
3. Jörgen Erlandsson
182 slag
Herrar 70
1. Lennart Ekbom		
167 slag
2.Dolve Skoglund		
170 slag
3. Walter Rudolfsson
177 slag
						

Klubbens HCP-mästerskap
Klass 40-69
1. Anders Ehrnborg			
2. Christer Rantanen		
3. Jimmie Björnlund			

72 slag
73 slag
78 slag

Klass 70—
1. Lennart Ekbom			
2 Gustav Åhsberg			
3. Stefan Aldén 			

75 slag
75 slag
75 slag

TÄVLINGSRESULTAT 2019
Final Onsdagstävling Pool 1
Semestertävling 9 juli
Första Chansen
1. Johan Lerbacka/Jessica Thulin NyGK
60,2 slag Segrare: Pontus Hillerbratt
Klass A
2. Markus Karlsson/Maria Övgård MöGK 63,2 slag
1. Anders Ehrnborg		
EmGK
35p
3. Jacob Johansson/Jonas Brodd Rolfsson EmGK 64,4 slag Final Onsdagstävlig Pool 2
2. Magnus Järvholm		
TrGK
34p
Segrare: Joachim Petersson		
3. Per-Ola Nilsson		
Ekerum 33p
					
					Semestertävling 16 juli
Anderhagens 2- mannascramble
Klass B
1. Stefan Nordgren/Jeanette Fredh BoGK 62 slag
1. Roland Granberg		
EmGK
37p
2. Jimmie Björnlund/Magnus Björnlund EmGK 65 slag 1. Anders Ehrnborg/Stefan Aldén EmGK 66 slag
2. Curt Andersson		
EmGK
37p
3. Joakim Håkansson/Sofi Johansson EmGK 66 slag 2. Magnus Andersson/Jimmie Björnlund EmGK 67 slag
3. Margita Granberg		
EmGK
37p
3. Magnus Mattisson/Lennart Nilsson EmGK 70 slag
				
Ica Matboden
					
Semestertävling 23 juli
1. Björn Björnlund/Ronny Gustafsson EmGK 67 slag 1. Christer Gustafsson/Magnus Fyhr EmGK 63,2 slag 14/10 Funktionärstävling
2.Stefan Johansson/Anders Björklund EmGK 68 slag 2. Per-Fredrik Thuresson/Helen Thäpp EmGK 63,2 slag A-klass
3. Ola Gustafsson/Michael Axelsson EmGK 68 slag 3. Jimmie Björnlund/Magnus Björnlund EmGK 63,9 slag 1. Alvar Svensson		
EmGK 74 slag
										2. Magnus Andersson
EmGK 77 slag
3. Sune Håkansson
EmGK 77 slag
Vallan-Golfen
					1.Glenn Franzén/Ola Samuelsson EmGK 44p
					2.Stefan Johansson/Niklas Björklund EmGK 40p B-klassen
EmGK 74 slag
3.Anders Ehrnborg/Stefan Aldén EmGK 38p 1. Georg Karlsson
Toyota-Slaget
EmGK 79 slag
					2. Göran Gustafsson
A-klass
3. Karl-Erik Sahlander
EmGK 80 slag
Företagarnas Foursome
1. Roger Karlsson		
EmGK
68 slag A-Klass
2. Pontus Hillerbratt		
EmGK
70slag 1.Mats Hansson/Bo Fransson
EmGK 33p
3. Magnus Andersson
EmGK
72 slag 2.Anders Ehrnborg/Alvar Svensson EmGK 29p
B-klass
3.Jonas Belfrage/Vilgot Belfrage Alvesta 28p
EMMABODA
1. Magnus Nyström		
EmGK
72 slag 					
2. Alvar Svensson		
EmGK
76 slag Björketorparnas scramble
3. Bertil Blomquist		
EmGK
77 slag 1. Magnus Karlsson/Robert Brodin
57,1 slag
Klass C				
Mattias Petersson/Nisse Rönnberg
1. Gun Fredriksson		
EmGK
85slag 2. Peter Haglund/Kent Siverland
60,0 slag
2. Pirkko Nielsen		
EmGK
90 slag
Philip Jarny/Tony Gummesson
3. Ingmar Backlund		
EmGK
93 slag 3. Rikard Stålered/Jörgen Humble
60,6 slag
Joakim Axelsson/Andreas Stålered
										
				
Final Damgolf
					A-klass					
					1. Ingrid Normann
EmGK 73 slag
Golfshopen´s Scramble
2. Eva Karlsson		
EmGK 73 slag
1.Tony Gummesson/Peter Haglund 55,2 slag
3. Margita Granberg
EmGK 73 slag
Per Olausson/Jörgen Nilsson
					
2.Jörgen Erlandsson/Ulf Johansson 56,2 slag
B-klass					
Martti Metso/Daniel Erlandsson
1.Sonja Björnlund
EmGK 81 slag
3.Pontus Hillerbratt/Joakim Steen 56,7 slag
2.Rigmor Längberg
EmGK 82 slag
Magnus Nyström/Niclas Elmgren		
3.Catarina Carapi
EmgK 83 slag
Restaurangens Tävling
1. Bertil Blomquist/Bo Rooth
EmGK
2. Magnus och Christel Algotsson EmGK
3. Rigmor Längberg/Lennart Ekbom EmGK
Golfhäftet Trophy

Lucky Looser
65 slag Klass A
66 slag 1. Magnus Andersson
69 slag 2. Gustav Åhsberg
3. Sune Håkansson

EmGK
EmGK
EmGK

34 p
34 p
33 p

Klass B
1. Klas Nyström		
EmGK 38 p
2. Bengt Thuresson
EmGK 32 p
3. Margita Granberg
EmGK 32 p
					
										
					

1.Bo Gustafsson/Ingrid GustafssonEmGK
2.Anneli Arlfors/Richard Rosén EmGK
3.Eva Nordqvist/Leif Nordqvist NiGK

42p
41p
41p

KLUBBLOTTERI
och TIPS
Emmaboda Golfklubb´s

Klubblotteri

Skaffa en lott i Emmaboda GK´s klubblotteri för nästa år!
Samtidigt kan Du passa på att lösa Dina Julklappsproblem.
Ge en lott till nära och kära, vänner och bekanta, anställda och chefer m fl.
Lös Era julklappsproblem på stubben och kontakta kansliet eller Gunilla enligt
nedan!
Och Du, man behöver inte vara medlem för att ha en lott i klubblotteriet hos
Emmaboda Golfklubb. Alla kan vara med och vinna och samtidigt hjälpa klubben.
Lottpris 150:- per lott och år, 10 dragningar per år mar – dec.
Vinster varje månad mar- nov:
Vinster i december
1:a pris 500:-		
			
800:2:a pris 200:-		
			
300:3:e pris 100:-		
			
200:4:e pris 100:-		
			
100:5:e pris			
			
100:6:e pris			
			
100:7:e pris			
			
100:Intresserad? Hör av Er omgående till kansliet
Kontakta kansliet tel 0471-205 05 eller Gunilla Kegert tel 0471-128 52
mail: info@emmabodagk.se		
mail: gunilla.kegert@spray.se

Tippar Du eller spelar på Lotto, Keno m fl?

Vår förening är ansluten till Svenska Spels satsning Gräsroten.
Det unika med denna satsning är att alla som spelar hos
Svenska Spel är med och bestämmer till vilka föreningar
pengarna ska gå. Välj oss som din favoritförening nästa 		
gång du spelar hos Svenska Spel. Då är vi med och delar
på pengarna. Du gör det i din spelbutik, 				
på svenskaspel.se/grasroten eller genom att ringa 			
Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11. 				
			Backa vår klubb! 					
2019 har vi fått 4197:- 						
Ju fler som anmäler sig desto mer pengar får Golfklubben

GOLFHALLEN
Välkommen till Golfhallen!
Välkommen till Golfhallen! Öppettider:

							Måndag-Söndag kl 9.00-21.00
Det är dags att börjar tänka på nästa
Det är dags att börja tänka på nästa säsongs scorer.
säsongs scorer.
							Golfhallen drivs av Emmaboda Golfklubb och är
obemannad.
I GOLFHALLEN finns möjlighet att träna:
						
Bunkerslag
Som medlem i Emmaboda GK så utnyttjar du GolfPuttning på 13-hålsgreenen
hallen gratis som en medlemsförmån. (Det enda du
Utslag på 6 utslagsplatser mm.		
behöver göra är att gå in på hemsidan http://www.

emmabodagk.se/ gå vidare till Golfhallen, boka unI SVINGHÖRNAN med speglar ser Du själv der rubriken ”medlemmar och säsongskort”. Då får
hur du gör och med hjälp av Farid kanske Du du även en kod till dörren för att komma in).
För icke medlemmar så kostar det 50 kr per timme
kan se hur Du borde göra.
							och person. (Säsongskort kostar 500 kr.) Vid köp av
säsongskort lägger Du bara på 500 kr vid din första
Du kan även boka in en tid med vår PRO
bokning. 							
Farid Guerda för en genomgång.
								
Boka på tele 0471-20540, eller maila
Vid betalning sker detta med Swish till nr. 		
farid@guedragolf.com
		123 568 6894.
							
Om Du eller ditt företag är intresserad av att hyra
I samma fastighet kan vi erbjuda paketlösningar för grupper, företag, skolor andra hallen för aktivitet så kontakta oss via kontaktforklubbar efter Era önskemål. Möjligheter finns muläret. (Finns även samarbete med Nöjeshuset om
man vill ha flera aktiviteter).

i samma hus både Gocart och Bowling med
mat som exempel.
För mer information			
Kontakta kansliet 0471-20505 eller 		
info@emmabodagk.se 			

Vill Du bli medlem i Emmaboda GK och delta i utbildning för att spela golf? Titta gärna på vår hemsida
eller facebooksida eller ring kansliet 0471-205 05 för
vidare information.
								
Toaletter:
Toaletter finns i bottenvåningen, se info i hissen
								
							
Golfhallen finns i Nöjesindustrin i ”Gamla Glasverket”
Adressen är Lokstallsgatan 1, Emmaboda.

Varmt Välkomna!
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2020 års Höstmöte:
Onsdagen den 25 November kl 19:00

2020 års Vårmöte:
Onsdagen den 22 April kl 19:00
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