
Strategiplan 2021-2025 godkänd mars 2022

Lindesbergs Golfklubb erbjuder en stadsnära, naturskön anläggning av hög kvalitet som främjar 
gemenskap, friskvård och rekreation samt är i harmoni med miljön.

”Vår vision är att erbjuda medlemmar, gäster och besökare en positiv upplevelse av sport, 
gemenskap, boende och natur. Upplevelseverksamhet är ett ledord för vår klubb”

Vi skall uppnå visionen genom att driva en hållbar, flexibel och marknadsanpassad verksamhet med 
attraktiva erbjudanden. Klubben skall vara en synlig aktör i samhället genom samarbete med företag, 
idrottsföreningar och kommunen. 

Vision

Värdegrund 

Gemenskap, engagemang, glädje och en positiv attityd skall genomsyra all verksamhet.

Alla skall känna sig välkomna till klubben och bli väl omhändertagna.

Jämlikhet ska gälla på alla nivåer så att alla kan känna sig delaktiga.

Vi har nolltoleranspolicy vad gäller diskriminering, trakasserier och våld.



• Framtagning strategi för 2021-2025
• Genomföra SM2021
• Start Banutvecklingsplan 2021+

• Banutvecklingsplan 2021-2025
• Handikappanpassa restaurangen 

med utbyggnad av entré 
• Anpassa infrastrukturen för att 

möta den ökande efterfrågan av 
golfbilar

• Underlag/försäljning av mark vid 
Libohusen

• Banutvecklingsplan 2021-2025 
• Förbättra fairway/Slitsdränering
• Uppgradering av maskinparken
• Upprustning och förlängning av 

maskinhallen
• Parkering vid padelhallen
• Utveckling baserat på Players 1st utfall 

Vision
”Vår vision är att erbjuda 
medlemmar, gäster och 

besökare en positiv upplevelse 
av sport, gemenskap, boende 

och natur. 
Upplevelseverksamhet är ett 

ledord för vår klubb”

• Banutvecklingsplan 2021-2025 Avslut
• Om möjligt investera i ett nytt 

bevattningssystems
• Utveckla Svarttjärnsområdet som 

attraktivt vistelseområde

Färdriktning

Banutvecklingsplan 2021-2025
• Omslopning av banan
• Införa 4-tees system
• Förbättra befintliga tees
• Förbättra fairway gm sand, sådd, gödning
• Slitsdränering
• Duk i damm hål 8

Framtaga

Genomföra

2021

Bygga

Utveckla

Växa

2022/2023

Bygga

Utveckla

Växa

2023/2024

Bygga

Utveckla

Växa

2024/2025

Vi skall uppnå visionen genom att 
driva en hållbar, flexibel och 
marknadsanpassad verksamhet med 
attraktiva erbjudanden. Klubben 
skall vara en synlig aktör i samhället 
genom samarbete med företag, 
idrotts-föreningar och kommunen. 

Hotell/stugby 2021-2025
• Bibehålla hög & jämn standard
• Erbjuda attraktiva golfpaket
• Ge fler greenfeegäster

Banutvecklingsplan 2021-2025
• Asfaltera backarna vid hål 13&17
• Utveckla korthålsbanan
• Utökade träningsaktiviteter
• Förbättra bunkrarna
• Förbättra dränering och bevattning
• Bättre hänvisningsskyltar
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