
 

                 Klubbutvecklingsprogrammet – Vision 50/50 

 
 
I september 2019 bestämde sig Roslagens golfklubb att starta med vision 50/50. Vi ville inspireras 

och jobba strukturerat för att bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb som lockar alla 

kategorier av medlemmar. Som stöd i processen har vi haft en klubbrådgivare från SGF med oss, Lena 

Lindström. 

Programmet har bestått av tre ronder: 

1) ”Utan spaning ingen aning”  

– en analys av hur kubbens struktur, makt och kultur ser ut och inte minst upplevs 

 

2) ”Klara färdiga…”  

– ett strukturellt arbete att utifrån problem ta fram mål och handlingsplan för klubben 

 

3) ”…gå” 

 – ett fokusarbete för att sätta struktur och ta avstamp i förändringsarbetet 

Rond 1 har skapat en viktig grundförståelse för förändringsarbetet. En arbetsgrupp har arbetat med 

spaning och analys som lagt grunden till vad som är viktigt att fokusera på för vår klubb. 

Rond 2 och 3 har varit styrelsens arbete med att sätta en riktning utifrån spaningsarbetet. Klubbens 

vision, verksamhetsidé och värdegrund har justerats för att bättre spegla den nya inriktning som ska 

leda till en mer attraktiv, jämställd och inkluderande klubb. Ett förändringsarbete har startats. 

Vad har då hänt? 

▪ Vi har spetsat till klubbens vision som ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå  

En roslagsidyll att längta tillbaka till 

▪ Vår nya verksamhetsidé tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i 

verksamheten 

Roslagens Golfklubb Norrtälje välkomnar gäster till en lugn och naturskön roslagsmiljö med två 

golfbanor, spel året runt och en anläggning i ständig utveckling. 

▪ Vår Värdegrund beskriver de värden som vi vill ska genomsyra vår golfklubb och vara vägledande 

för all verksamhet som bedrivs inom klubben. Tillsammans skapar de klubbkänslan.  

Gemenskap – här känner sig alla välkomna och sedda 

Engagemang – alla är delaktiga i och för klubbens utveckling 

Omtanke – alla möts med ödmjukhet, öppenhet och på lika villkor 

▪ Vi har satt upp långsiktiga mål för klubbens verksamhet 

Öka medlemsantalet genom att noga följa de olika medlemskategorierna och göra riktade 

insatser. Vi har fokus på att nya medlemmar vill bli medlem år två och vi jobbar aktivt med våra 

nybörjare och faddrar. 

Walk the talk vilket innebär att vi lever som vi lär. Alla som aktivt arbetar inom klubben är 

förebilder för kultur och värderingar vilket ska spridas hos medlemmar och ge positiva effekter 

på service och bemötande för såväl medlemmar som gäster.  



 

                 Klubbutvecklingsprogrammet – Vision 50/50 

 
 

En masterplan för banan ska säkerställa att vi gör rätt satsningar såväl på underhåll som 

utveckling av våra fina banor och vår anläggning. Den blir ett viktigt styrmedel i att hålla vår 

anläggning i ständig utveckling och i balans med ekonomiska förutsättningar.  

 

Vad har vi gjort? (forts) 

▪ Banan upplevdes lång för många damer. Därför genomfördes en banvandring hösten 2020 

som har resulterat att nya tees påbörjats för att skapa en bana som är kortare (46) (än 

dagens röda tee (49) men längre än orange (41). Några tee är klara och några återstår.  

▪ I och med att vi fick en ny restauratör har vi kunnat möte önskemålen om att ha en mer 

varierad meny som även har lättare alternativ.  

▪ Fler toaletter har satts upp vid rangen och på 12-hålsbanan. 

▪ Valberedningen arbetar aktivt med att styrelsens sammansättning ska bli mer jämställd med 

tydligt fokus på att leva och leda klubbens värdegrund och verksamhetsidé. 

 

Vad händer 2022? 
▪ Ny styrelse som tar över och fortsätter med utvecklingen av klubben 

▪ Bli diplomerade för arbetet med vision 50/50 av Svenska Golfförbundet 

▪ Mäta och följa upp så att vi tar rätt steg mot våra mål och delmål 

▪ Sprida budskapet till fler aktiva inom klubben för att skapa engagemang 

▪ Marknadsföra arbetet och klubben i media 

▪ Fortsätta jobba med Players 1:st för att fånga viktiga synpunkter och önskemål från 

medlemmar 

 

Summerat av  

Annika Ohlsson, Förändringsledare Ros GK 

April 2022 

 

 

 

 

 

 

 


