TK:s styrdokument 2016 - Torslanda GK
Syfte och Uppdrag
TK ansvarar för ett för hela klubben samordnat tävlingsprogram, där hänsyn till olika medlemsgruppers intressen skall vara väl avvägt. Målsättningen skall vara att minst en av helgens dagar skall
vara tävlingsfri, golfveckan och KM undantaget. Det skall också vara en tävlingsfri helg i månaden.


TK-ordf deltar i möten och planering för distriktets tävlingsverksamhet på GGF.



TK/övriga kommittéer genomför distriktstävlingar som beslutas på GGF möten.



TK har det övergripande ansvaret för all tävlingsverksamhet i klubben.



Tar fram och beslutar om ett väl avvägt tävlingsprogram. Stämmer av och samråder
med övriga kommittéer och klubbchef vid detta arbete.



Ser till att det finns tillräckligt med tävlingsledare för att genomföra beslutade
tävlingar.



Utbildar tävlingsledare och övriga funktionärer.



Upprättar och underhåller checklistor, manualer, allmänna tävlingsbestämmelser etc.
för en väl fungerade tävlingsverksamhet. Skall finnas upplagt på hemsida samt i TLpärm på tävlingsexpeditionen.



Planerar och följer upp att beslutat tävlingsprogram genomförs.



Följer upp och utvecklar tävlingsverksamheten.

Målsättningar


Att Torslanda GK har en väl fungerande tävlingsverksamhet som bidrar till att öka
intresset för golf som idrott samt främja god samhörighet och kamratanda bland
klubbens medlemmar och klubbens gäster.



Att öka andelen medlemmar som vill delta i klubbens tävlingar.



Säkra tävlingsformer som leder till ett ökat deltagande i tävlingar.



Att det är en väl avvägd balans mellan tävlingsverksamhet och övrigt spel på
Torslanda GK.



Stimulera tävlingsledare och funktionärer att delta i GGF- & SISU-ledda utbildningar
för uppdrag inom tävlingsverksamheten.



Att företag upplever det som attraktivt att sponsra tävlingar på Torslanda GK. Få
sponsorer till så många tävlingar som möjligt. Varje år skall antalet tävlingar med
sponsor öka med minst 1.



Ha en tydlig och väl fungerande organisation av tävlingsverksamheten.

Värdegrund


Öppenhet

Huvuddelen av arrangerade tävlingar utöver den etablerade kategorigolfen skall vara
öppna för alla. Banan möjliggör tävlingsverksamhet från tidig vår till sen höst. Vi skall
därför planera tävlingsverksamheten under hela säsongen.


Välkomnande

Tävlingsverksamheten skall präglas av glädje och spelformerna skall planeras så att alla
golfare stimuleras att delta. I arbetet skall vikt läggas vid att alla spelare upplever sig väl
omhändertagna.


Aktiv

Tävlingskommittén arbete skall präglas av utveckling och information. Stor vikt skall
läggas vid att skapa ett tävlingsprogram som upplevs innovativt och intressant.


Lagkänsla

Genom att uppmuntra med lagtävlingar vill vi utveckla klubbens gemenskap bland
medlemmar.

Team / organisation:


TK arbetar efter framtaget och av styrelsen beslutat styrdokument.



TK har som ambition att ha sex medlemmar och minst 50 tävlingsledare och
funktionärer.



TK lägger årligen en budget som skall spegla årets verksamhet. TK ansvarar för att
budget infrias och har inom lagda ramar full frihet att agera och prioritera.



Ansvarsområden för nuvarande TK medlemmar:


Lars-Åke Elfvelin – TK-ordförande. Övergripande ansvarig samt
säkerställer kontakter med styrelse, klubbchef och GGF. Leder TK’s
arbete genom månatliga arbetsmöten. Informationsansvarig för
kommittén.



Hans Orrheim – ledamot och senior advisor. Hjälper till med kommitténs
del av klubbens hemsida.



Christer Rådeström – ledamot, sköter GIT Tävling och tävlingskalendern.
Fungerar som sekreterare vid TK-möten samt övrig dokumentation.



Anders Olsson – ledamot, ansvar för rekrytering av tävlingssponsorer.



Annelie Eriksson – ledamot.



Vakant, ledamot med utbildningsansvar.

Samtliga TK-medlemmar är ansvariga för minst en av de större
tävlingarna.

