Framtidsvision

LEDARGUIDEN

På Holms Golfklubb har vi som målsättning att underhålla och
förvalta den befintliga verksamheten - inkluderande ledare,
medlemmar och personal.
Vi vill få människor att känna sig välkomna på Holms Golfklubb
Vi finns där för att ta hand om både gamla och unga. Vi arbetar
aktivt med att marknadsföra golfen för familjer med barn inom
andra föreningsområden, men även ute på företag där personal
med familjer bjuds in för att prova på golf!
Vi ska alltid arbeta aktivt mot skolor, företag och föreningar
i vårt närområde för att skapa ett ökat intresse för golfen.
Golfen är rolig, nyttig, social och vänlig!

VÄLKOMMEN till Holms GK

Nannarp
305 92 HOLM
Tel: 035-384 00
E-post: info@holmsgk.se
Hemsida: www.holmsgk.se
Facebook: facebook.com/holmsgk

Ledarguiden - Holms Golfklubb
”Holms GK - Klubben du kan räkna med i framtiden”

Holms Golfklubb öppnade 1992 och har i dag knappt 1400 aktiva
seniormedlemmar och 100 juniorer. Medlemsformen för seniorer
är spelrätter och maximalt antal spelrätter är 1300. Klubben
erbjuder ett stort och välskött träningsområde, bra instruktörer,
trevlig krog med god mat och en allmänt familjär stämning. Vår
pro Uffe Pettersson har funnits med från starten.

Sammanhållning
Vi är övertygade om att en person som är säker i sig själv, är trygg,
känner delaktighet i sina uppgifter, samt sprider glädje är en bra
ledare som kan skapa sammanhållning och varaktighet. En bra
ledare hos oss:

Verksamhetsidé

- Är äkta
- Kan man lita på och se upp till
- Inspirerar andra
- Brinner för sin uppgift
- Har den rätta kunskapen och intresset

Holms GK är en gemytlig golfklubb, som erbjuder en
golfanläggning av hög kvalité.

Utbildning

Vår generösa bana med utmanade greener, ger både en golfoch naturupplevelse, passande såväl nybörjare, bogey- som
elitspelare.

Vi gör alltid vårt bästa för att tillgodose våra ledares utbildningsnivå. En ledare måste känna sig trygg i sin roll och kunna ha
verktygen för att göra ett bra jobb! Vi samarbetar med:

Vision

- SISU Idrottsutbildarna
- PGA Sverige
- Svenska Golfförbundet SGF
- Hallands Golfförbund HGDF

Holms GK skall vara en av Halmstads mest attraktiva
golfanläggning för såväl medlemmar, gäster som företag.

Holms GK:s Värderingar
- Följa RF:s alkohol och drogpolicy
- Förhålla oss till Riksidrottsförbundets regelverk & policys
- På och utanför klubben uppträda på ett representativt sätt
- Skapa en trygg miljö där alla känner sig välkomna
- Ha en klubbkänsla där alla känner sig delaktiga
- Vara en inspirationskälla för gammal som ung

Samarbeten
Vi tror på att ett gott samarbete med andra aktörer inom vårt
aktivitetsområde skapar ett mervärde både för ledare och
de aktiva. Därför för vi ett aktivt samarbete med bl.a.
- Andra golfklubbar och tränare i vårt närområde
- Aspero idrottsgymnasium
- School of Golf
- Halmstad Högskola

