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Innledning  
Virksomhetsplanen (VP) er et styringsverktøy for utvikling av Drøbak GK.  VP er retningsgivende for 

alt arbeid i klubben. Det utarbeides årlige handlingsplaner og budsjett for at klubben skal nærme seg 

og nå målene i VP. 

Administrasjonen, greenkeepere, komitéledere, proer, frivillige trenerressurser, øvrige frivillige og 

styret har vært involvert i, - og stiller seg samlet bak VP. Arbeidet med VP, hvor også NGF har vært 

rådført, har vært ledet av en egen VP-gruppe bestående av daglig leder, GK-stab, leder bane-

komiteen og representanter fra styret.  

VP revideres årlig av styret, administrasjonen og komiteene i felleskap. Revidert plan gjeldende for 

kommende tre år legges frem for og vedtas av årsmøtet. 

 

Historikk 
Drøbak Golfklubb ble stiftet 31. oktober 1988. I august 1989 ble en leieavtale for 40 år inngått 

mellom tre grunneierne og Drøbak Golfklubb.  

Banen, en 18 hulls golfbane anlagt på 500 mål, er en av landets mest besøkte golfbaner. En 

samarbeidsavtale med DFI gjør at området også benyttes aktivt om vinteren. 

Drøbak Golfklubb eies av medlemmene. Inntektene fra medlemmene blir stadig viktigere for klubben 

og medlemskontingenten står i dag for 60% av klubbens inntekter. Fornøyde medlemmer skaper 

godt klubbmiljø og er en viktig forutsetning for klubbens videre utvikling. 

 

Visjon 
Et åpent og inkluderende miljø hvor egen innsats og aktivitet fører til mestring, prestasjoner og flere 

smil på banen. Den viktigste arenaen for folkehelse og lykkeopplevelser på Østlandet. 

 

Misjon 
Drøbak Golfklubb skal tilby medlemmer, gjester og samarbeidspartnere et attraktivt og velholdt 
golfanlegg og en klubb hvor det er plass til alle. 
 
 

- Prioritere egne medlemmer ved å tilby aktiviteter som skaper gode golfopplevelser og sosialt 
samvær gjennom hele livet.  

- Legge til rette for at alle får mulighet til å utnytte sitt potensiale gjennom attraktive trenings- 
og konkurransetilbud. 

- Engasjere seg i det lokale idrettsmiljøet og aktivt delta i utviklingen av et sunt og aktivt 
lokalmiljø. 

Virksomhetsidé 
Med et innbydende idrettsanlegg og et åpent og inkluderende miljø tilbyr vi golfopplevelser, 

idrettsglede, sportslig utvikling og en aktiv livsstil til spillere i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer 
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Våre verdier - EVIG 
Vi bygger vår virksomhet på et verdigrunnlag som forteller hvordan vi som klubb skal 

fremstå – engasjerte, verdifulle, inkluderende og glade» (evig). 
 

Engasjerte 
- Vi er engasjerte og bryr oss om egne og andres prestasjoner og utvikling i en klubb som er 

åpen for alle. Vi gløder for Drøbak Golfklubb og forstår at felles innsats og frivillig arbeid må 

til for at hver enkelt skal oppleve mestring og golfglede.  

 

Verdifulle 
- Gjennom idrett og lek utvikler vi mennesker i et trygt miljø og gir et viktig bidrag til god 

folkehelse. 

 

Inkluderende 
- Vi tar vare på og inkluderer alle med et aktivitetstilbud som er tilpasset og tilrettelagt til den 

enkeltes ønsker og forutsetninger. 

 

Glade 
- Gjennom trening og spill sammen med andre får vi opplevelser som beriker livet. Uansett 

hvordan det går så er vi glade for at vi får spille golf. 

 

  

Innsatsområder 
1. Banen skal oppleves som overkommelig for alle, samtidig som den skal by på 

utfordringer for spillere med gode ferdigheter. Dette krever kontinuerlig innsats 

på vedlikehold og utvikling av spilleflaten og treningsområdene. 

2. Tilby barn og unge et variert golftilbud tilpasset deres fysiske utvikling innenfor 

trygge og stimulerende miljøer. Vi arbeider målrettet for å øke medlemstallet 

blant barn og unge, og vil gjennomføre spesielle tiltak for å få med flere jenter. 

3. Ivareta og utvikle tilbudet til alle medlemmene. Vi skal alltid prioritere egne 

medlemmer og tilby aktiviteter som tilrettelegger for gode golfopplevelser og 

givende sosialt samvær gjennom hele livet. 

4. Nå sportslige mål. Vi skal være en attraktiv klubb for spillere som ønsker å 

konkurrere på nasjonalt og internasjonalt elitenivå. 

5. Styrke og organisere det frivillige trenerapparatet. Vi vil utdanne flere frivillige 

trenere for å kunne tilby organisert trening til flere medlemmer på alle nivåer. 

Trenerressursene og treningsområdene organiseres slik at vi får et samlet 

treningstilbud som utnytter ressursene på best måte.  

6. Utvikle miljøet og bygge klubbfølelse ved å gjennomføre felles aktiviteter som 

inkluderer alle, uavhengig av komitétilhørighet. 
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7. Ha en god, åpen og ærlig kommunikasjon med medlemmene slik at alle opplever 

å få god og tydelig informasjon om ting som foregår i – og planer for – banen og 

klubben. 

8. Se og verdsette frivillig innsats samt å koordinere denne best mulig i forhold til de 

aktiviteter og oppgaver som skal løses. Tilrettelegge for god samhandling mellom 

klubbens ansatte i administrasjon og på bane og de frivillige til beste for klubbens 

overordnede mål.  

 

Mål for planperioden 
 

VP tar for seg alle deler av klubbens virksomhet. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner basert på 

denne VP med klart definerte delmål og aktiviteter under hvert enkelt punkt. De ulike 

handlingsplanene vil være tilgjengelig på hjemmesiden.  

 

 

1: Bane og anlegg 
 

Anlegget Drøbak Golfbane er det viktigste aktivum vi har. Anlegget skal fremstå innbydende og med 

god kvalitet som innbyr til aktivitet. Det skal bidra til å gjøre golf tilgjengelig for flere, samtidig som 

banen skal by på utfordringer for spillere på høyt nivå. Vi skal ha en bane som medlemmene er stolte 

av og som er attraktiv for gjestespillere – alle golfspillere på Østlandet skal ønske å spille Drøbak en 

eller flere ganger per sesong. 

 

Prioriterte mål i planperioden: 

* Oppgradering av utslagssteder. Ombygging av tee for å rette ut og gjøre vedlikeholdet lettere 

* Erstatte gul og rød tee med lengdemerkede utslag 

* Tilpasses barn og nybegynnere for å gjøre det lettere å oppnå mestring/golfglede 

* Heve kvaliteten på treningsområdene 

 

Viktige tiltak: 

- Utarbeide tidsplan og budsjett for oppgradering av utslagssteder 

- Merking av treningsanlegg etter NXT LVL 

- Følge anleggsplanen «Standard for DGKs bane og treningsanlegg 2016-2019» i arbeidet med 

vedlikehold og utvikling av banen. 

- Utrede muligheter for fotballgolf og minigolf. 

 

 

2: Ivareta klubbens medlemmer 
 

Drøbak Golfklubb skal ha et godt aktivitetstilbud til alle medlemmer, uansett alder og ferdighetsnivå. 

Dette omfatter trenings- og turneringstilbud og sosiale aktiviteter. 
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Barn og unge 
DGK skal fremstå som et attraktivt alternativ til de som vil satse sportslig og være et populært 

samlingssted for barn og unge som vil ha en morsom fritidsaktivitet. 

• Klubben skal i planperioden øke antall barn og unge (6-19 år). Det skal være en årlig netto 

økning på 20, totalt 60 for hele perioden. I rekrutteringsarbeidet er målet en kjønnsbalanse 

(50/50) 

• Øke antall barn og unge som deltar på organisert trening med 50% 

• Øke antall barn og unge som deltar i lokale, regionale og nasjonale turneringer med 4 per år 
– totalt 12 

• Best på junioraktivitet i regionen. Vi skal ha flest juniorer og en god, målrettet plan for 
trening og konkurranser tilpasset den enkeltes ferdigheter og utvikling 

 
Viktigste tiltak:  

- Videreføre og utvikle golfcamp og barnekaruseller 

- Utvikle en plan for å følge opp deltakerne på golf-campen som ikke er medlemmer i klubben 

- Etablere samarbeid med SFO og skoler i nærområdet, samt kommunene i regionen 

- Etablere et bedre samarbeid med DFI 

- Etablere et eget jenteprosjekt 

- Samarbeide regionalt med andre klubber om jente-, junior- og kvinnegolf 

- Eget VTG-kurs for jenter 

- «Gøy på banen»-prosjekt for barn og unge 
- Mer lek og banespill på treningene 
- Bygge klubbmiljø  
- Tilbud om sosiale arrangement i tillegg til treninger 
- Foreldre og barn prosjekt 
- Samarbeide med naboklubber om trening og arrangement 
- Tilbud om helårstrening for de som ønsker 
- Variasjon i treningen, tilbud om fotballgolf 
 

 

Voksne 
Fornøyde medlemmer som har gode golf- og klubbmiljøopplevelser skaper gode ambassadører for 

klubben. 

• En årlig netto økning på 25 nye medlemmer, totalt 75 for hele perioden, med en god 
kjønnsbalanse 

• Ha en ambassadørscore3 som er godt over gjennomsnittet i forhold til de klubbene vi kan 
sammenligne oss med 

• Arbeide systematisk for å få med flere kvinner i klubben og stimulere til økt spill, trening og 
deltakelse på turneringer 

• Øke antall voksne som deltar i et organisert treningstilbud med 10 per år totalt 30 i perioden 

• Øke antall jenter og kvinner som deltar i turneringer og på organisert trening 

• Øke antall voksne som deltar i turneringer, lokale og regionale 

• Øke antall spillere som har handicap under 26 med 5 per år totalt 15 i perioden 
 
 
 

3 Ambassadørscore - Hvor stor del av medlemsmassen som vil anbefale Drøbak Golfklubb til familie, venner 
og kollegaer. 
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Viktigste tiltak: 
- Godt tilbud om VTG-kurs 
- Øke treningstilbudet ved hjelp av våre egne Trener 1- og Trener 2-ressurser i samarbeid med 

– og under veiledning av – Head Pro 
- Utdanne flere Trener 1 og Trener 2-ressurser, 6 per år i perioden, totalt 18 
- Flere sosiale arrangementer på tvers av komitéer og grupperinger 
- Aktivt kommunisere tilbudet gjennom forskjellige kanaler 
- Utvikle «Ta-med-en –venn-og-prøv-golf» 
- Videreutvikle NXT LVL-tilbudet 
- Fortsette VTTG-arbeidet 
- Tilby turneringer og arrangement tilpasset de ulike medlemsgrupper 
- Utvikle fadderordningen 
- Eget tilbud til rettet mot jenter og kvinner 
- Engasjere alle komiteene i arbeidet med å inkludere nye medlemmer i klubben 

 

Elite - junior og voksne  
DGK skal ha et attraktivt tilbud til de som vil satse. På NGFs Order of Merit skal Drøbak minst ha en 

blant topp 5. 

• Ha en stabil gruppe som spiller høyeste nivå aldersbestemte klasser 

• Ha en stabil gruppe under 4 i handicap 

• Ha deltagere i NM individuelt og lag i 1. og 2. divisjon for både kvinner og menn 

• Rangeres som en av landets 5 beste klubber (OOM) 
 

Viktigste tiltak:  
- Tilbud om godt organisert, planmessig trening for de som vil satse  
- Godt turneringstilbud 
- Helårs treningstilbud for klubbens beste spillere 
- Utarbeide en helhetlig plan for spillerutvikling i klubben 
- Egen komité for sportslig satsning/elite som utarbeider plan for individuell spillerutvikling i 

samarbeid med Head Pro. 
- Mål for sportslige prestasjoner følges opp med allokering av ressurser i budsjetter 
 

Golf grønn glede (GGG) 
Golf Grønn Glede tilbyr aktiviteter og et sosialt miljø for mennesker som har ekstra behov av 

helsemessige grunner. GGG er den gruppen i klubben som best synliggjør de positive effektene av 

golf når det gjelder folkehelse og livsglede. GGG er en viktig katalysator for å aktivisere mennesker ut 

fra den enkeltes situasjon og potensial 

 

• Øke antall deltakere i Golf Grønn Glede med en årlig netto økning på 10, totalt 30 for hele 
perioden 

• Fortette det systematiske og gode arbeidet for denne gruppen 
 
Viktigste tiltak: 

• Utvikle samarbeidet med kommunene i regionen 

• Tilby kompetanse til ledsagere, VTG-/aktivitetslederkurs for ledsagere 

• Utvikle kompetanse og forståelse for golfsporten og -miljøets helsebringende effekt 
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• Delta på NGFs landsomfattende GGG-konkurranser 

3: Arrangementer og turneringer 
Planlegge og gjennomføre turneringer og andre arrangement for alle våre målgrupper med høy 

kvalitet og profesjonalitet. 

• Tilby et rikt og variert turneringsprogram for som engasjerer og aktiverer klubbens 
medlemmer 

• Inspirere nye medlemmer (barn og voksne) til å spille turneringer 

• Være vertskap og arrangere utvalgte eliteturneringer i samarbeid med NGF 

• Et felles aktivitetstilbud til hele familien – «Aktiv familiegolf» 

• Arrangere og tilrettelegge for GGG konkurranser 

• Ha et godt tilbud til klubbens samarbeidspartnere 
 

Viktigste tiltak: 
- Utdanne 1 dommer i perioden 
- Utvikle og kompetanse, heve turneringskomiteen ved å utdanne turneringsledere med 1 per 

år og 3 i perioden. 
- Utvikle nye turneringskonsept og planer i samarbeid med komiteene 

 

4: Sportslig plan og trenerutvikling 
For å nå klubbens mål på aktivitetssiden og kunne ivareta medlemmene, må klubben ha en god 

organisering av sin sportslige aktivitet og styrke sine frivillige trenerressurser. 

• DGK skal ha en god struktur og organisering av sin sportslige aktivitet. Sportslig ansvarlig 

bidrar til at trenings- og turneringstilbud tilpasses enkeltspillere og grupper i samarbeid med 

profesjonelle trenere og klubbens frivillige trener 1- og trener 2-ressurser 

• Klubben skal i planperioden øke antall frivillige trenere og til sammen ha 16 trener 1-

ressurser og 4 trener 2-ressurser 

Viktigste tiltak: 

- Det utarbeides en sportslig plan for klubben1 etter mal fra golf-Norges vedtatt Sportslige 

Plan2 

- Ha en god organisering av det sportslige arbeidet i klubben med tydelige rolle- og 

ansvarsforhold 

- Aktivt finne egnede frivillige i klubben som vil ta trener 1- og trener 2-utdanning i regi av NGF 

- Utvikle en egen kompetanseutviklingsplan for klubbens frivillige trenere i samarbeid med 

Head Pro. 

- Kartlegge behovet for frivillige som kan bidra med aktiviteten på alle nivå 

- Delta i NGFs Prosjekt Ivaretakelse 

 

                                                           
1 DGKs sportslig plan 2017-2020 
2 NGFs sportslig plan for Golf-Norge 
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5: Klubb og organisasjon 
Styret og administrasjonen skal arbeide for å sikre en god balanse mellom en effektiv drift og 
videreutvikling av klubb og anlegg. 
 

• Det skal være en god økonomisk styring og forvaltning av klubbens ressurser. 

• Sikre en god organisasjonsstruktur og en organisering med tydelige rolle- og 
ansvarsforhold i klubben mellom ansatte, styret, grupper, komiteer og medlemmer3 

• Sikre at alle arbeider i henhold til klubbens visjon og verdier. 

• Stimulere til rekruttering og god ivaretakelse av frivillige og legge til rette for 
kompetanseutvikling av ansatte og frivillige 

• Synliggjøre verdien av den frivillige innsatsen som gjøres i klubben – registrere 
frivilligtimer 

• Øke inntekter fra samarbeidspartnere i perioden med 10% 

• Være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og bedrifter i regionen. 

• 85% av medlemmene skal være fornøyd/svært fornøyd med tilbudet/opplevelsen i 
startbod/proshop6 

• 80% av medlemmene skal være fornøyd/svært fornøyd med kafé og kafétilbudet6 
• Vi er bevist de utfordring vi har med medlemmer som ønsker å melde seg ut/tilbakeføre 

låneobligasjonen til klubben. Ca. 50 får bruke Exit-ordningen4 totalt 150 i perioden 

 
Viktigste tiltak: 

- Integrere Virksomhetsplanen DGK 2016-2019 i all klubbdrift. 
- Til enhver tid ha oppdaterte instrukser og mandat for styret, ansatte, 

komiteer/grupper 
- Uniformering/bekledning tilbys klubbens frivillige. 
- Utarbeide årlige handlingsplaner med budsjett for styret, administrasjonen, 

baneansatte og komiteer/grupper.  
- Oppdaterte lover i henhold til gjeldende Lov norm for idrettslag med vedlegg for 

golfklubber. 
- Videreutvikle og kompetanseheve markedskomiteen5 
- Utnytte og bruke informasjonen fra «Golfspilleren i Sentrum»6 aktivt i klubbens 

utviklingsarbeid. 
- Teste ut Golfstrømmen7 

 

6: Kommunikasjon, omdømme 
En god og tydelig kommunikasjon med medlemmer, gjester, samarbeidspartnere, 
lokalmiljøet og andre interessenter. 
 

                                                           
3 Se vedlegg 7 – DGKs organisasjonskart 
4 Exit –ordning vedtatt av årsmøte 2015 
5 Markedskomité opprettet av styret i 2016 
6 Medlemsundersøkelse - «Golfspilleren i sentrum» 
7 Golfstrømmen - Pengestrøms- og aktivitetsanalyse, et web-basert verktøy 
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• Utarbeide en kommunikasjonsplan for effektiv kommunikasjon og informasjon til 
medlemmer, samarbeidspartnere og lokalmiljøet. 

• Utnytte tidsriktige arbeidsverktøy og effektive kommunikasjonskanaler. Sørge for 
arbeids- og styringsverktøy lagres i Skyen og sikre enkelt tilgang for alle berørte. 

• Bygge klubbens og golfidrettens omdømme og profil 
  

 

 

Viktigste tiltak: 

- Profilere klubbens frivillige innsats og betydning for nærmiljøet/lokalmiljøet 

 -   Bruke «Golfspilleren i Sentrum» som et effektivt dialogverktøy i kommunikasjonen  

         med medlemmer og gjestespillere 

 -  Synliggjøre Golfens helseverdi 

- Delta aktivt på idrettens felles arenaer i kommunen og fylket 

- Bidra aktivt inn i Idrettsrådet i Frogn kommune 

 

7: Eksterne samarbeidspartnere 
Klubben skal ha, eller i perioden inngå langsiktige avtaler for drift av proshop og kafé. Avtalene skal 

være av en slik art at de gir partene trygge og gode rammer for samarbeid og utvikling.  
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VEDLEGG  
 

Vedlegg 1: Utdyping av vår visjon 
 

Visjon: Et åpent og inkluderende miljø hvor egen innsats og aktivitet fører til mestring, prestasjoner 

og flere smil på banen. Den viktigste arenaen for folkehelse og lykkeopplevelser på Østlandet. 

I vårt fremtidsbilde ser vi at Drøbak Golfklubb har fått en sentral, anerkjent plass i samfunnet og i 
folks hjerter. Takket være et godt omdømme, ivrige ambassadører og opinionsledere er golf både 
den mest populære idretten og hobbyen som finnes. Ungene vil heller spille golf enn fotball, voksne 
gjør som naboene – begynner med golf. Det er ikke bare golfen i seg selv, men ryktene om det gode 
miljøet og de mange glade menneskene i Drøbak Golfklubb som har spredd seg. Golfere kommer fra 
alle samfunnslag, fra nord til sør, har ulik hudfarge og varierende opprinnelse med forskjellige 
kulturelle og religiøse ståsteder. Drøbak Golfklubb er en uformell arena hvor folk med ulik etnisitet 
og kulturell bakgrunn møtes, finner venner og opplever fellesskap.  
 
Samfunnets og spesielt kommunenes oppfatning av vår idrett er slik at de ser både vår nytte- og 
samfunnsverdi. De erkjenner, belønner og investerer i den store frivillige innsatsen og den 
helsemessige betydningen av vår aktivitet. Golf drives av «alle», og golfens egenart bl.a. gjennom 
etikettereglene og handicapsystemet, bidrar til å skape relasjoner på tvers av generasjoner og sosiale 
lag. 
 
Fordi vi har tilpasset anlegg og aktivitet til våre ulike medlemsgrupper, er fordelingen mellom kvinner 
og menn jevnere enn i noen annen idrett, og andelen barn og unge er som gjennomsnittet i norsk 
idrett. 
 
Det er allment akseptert at golfere, uansett alder, funksjonsnivå og ferdighet, utøver idrett, og våre 
elitespillere er anerkjente toppidrettsutøvere. Golf samler nordmenn foran TV-skjermene, og som 
tilskuere på banene, fordi våre spillere hevder seg i turneringer på de store internasjonale arenaene. 
Golftrenere er anerkjent på grunn av kompetanse og engasjement enten de er profesjonelle eller 
frivillige. Det finnes trenerressurser tilgjengelig for alle som trenger det. 
Klubbene og de naturskjønne banene drives miljøriktig og økonomisk sunt med god 
ressursutnyttelse, og det ytes offentlig økonomisk støtte på lik linje med andre idretter. 
Som et samlet resultat av godt arbeid i alle ledd over lang tid, er golf synlig og har innflytelse innen 
idretten og samfunnet for øvrig. 
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Vedlegg 2: Medlemsoversikt nåsituasjon og mål for Drøbak Golfklubb 2017-19 
 
 

 
 
 
 

  

Medlemsoversikt nåsituasjon og mål for Drøbak Golfklubb 2017-19

Målgruppe Foreldre og barn Barn under 6 år Barn 6 -12 år Ungdom 13 - 19 år Unge voksne 20 - 35 år Voksne 36 -->

Kjønn jenter gutter jenter gutter jenter gutter kvinner menn kvinner menn

Antall 

medlemmer Nåsituasjon 0 0 14 28 18 71 23 149 391 860

Mål 2017 1 1 19 33 23 76 29 155 398 866

Mål 2018 2 2 24 38 28 81 35 161 405 872

Antall 

medlemmer 

hcp > 26 Status 01.02.2017 14 28 16 60 16 44 286 251

Status 01.07.2017 15 29 17 62 17 46 288 253

Status 30.09.2017 16 30 18 64 18 48 290 255

Status 01.07.2018 17 31 19 66 19 50 292 257

Status 30.09.2018 18 32 20 68 20 52 294 260
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Vedlegg 3: Organisasjonsplan 

 

DGKs Organisasjonsplan 

      ÅRSMØTET 

STYRET 
Leder 

Nestleder 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Varamedlem 
Varamedlem 

Valgkomité 

Leder 

    Medlem 

   Medlem 

    Medlem 

Senior 

herrer 
Damer Junior Turne- 

ring 

Herrer 

Revisor 

 

Kontrollkomité 

Leder 

Medlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Administrasjon 

Daglig leder 

Klubbsekretær 

Sportslig/ 

Satsning 

Bane HCP Trivsel 

BANE/ANLEGG 

Head Greenkeeper 

Vaktmester/Verksted 

Sesongansatte 

 

GGG 


