
Befattningsbeskrivning för Tävlingskommittén Surahammars GK 
 
Syfte 
 
Tävlingskommitténs främsta uppgift är att presentera ett årligt tävlingsprogram för öppna 
tävlingar i syfte att öka klubbens intäkter och gemenskapen bland klubbens medlemmar. 
Tävlingarna ska vara varierande i syfte till att fånga medlemmar och gästers intresse och 
vidare för att utbilda våra medlemmar i olika tävlingsformer. 
 

Riktlinjer 

 
Tävlingskommitténs verksamhet ska följa golfklubbens övergripande värderingar anslagna 
2019. På vår klubb ska vi känna glädje och trygghet, ha god kommunikation, känna 
klubbkänsla och leverera kvalité. 
Alla klubbens tävlingar ska vara vinstdrivande med mål om minst 50% netto. 
Kommittén ska ha som mål att få klubbens medlemmar att känna att de får ett värde i att 
delta i klubbens tävlingar. Kommitténs aktiviteter ska följa klubbens policys för alkohol och 
miljöarbete.  
 
Styrelsen utser kommitténs ordförande. 
Om inte någon i tävlingskommittén ingår i styrelsen kan ordföranden adjungeras till 
styrelsemötena vid behov.  
Styrelsen ska fastställa kommitténs tävlingsprogram. 
Styrelsen ska fastställa kommitténs befattningsbeskrivning. 
 

Roller och ansvar 
Tävlingskommittén har inför styrelsen det övergripande ansvaret för 
 

• Att upprätta och organisera ett årligt tävlingsprogram för Surahammars GK 

• Att organisera tilldelade riksomfattande tävlingar från SGF. 

• Att programmet remitteras till banchef och klubbchef innan fastställande och 
publicering. 

• Att lägga upp tävlingarna i Golfens administrationsverktyg, GIT. 

• Att marknadsföra klubbens tävlingar på hemsida och anslag på klubb. 

• Att tillsätta och utbilda tävlingsledare och starters. 

• Att informera medlemmar om de olika tävlingar på hemsida, anslag.  (I sociala medier 
om kunskaper och intresse finns, annars utförs detta av klubbchef) 

• Att delta på den årliga tävlingskonferensen som Västmanlands Golfförbund kallar till. 

• Kontinuiteten och rekrytering av övriga av ledamöter i kommittén. 

• Sammanställa en årsrapport över verksamheten och som ska ingå i klubbens 

verksamhetsberättelse. 

 

Tävlingskommitténs instruktion har ett separat dokument. 
Tävlingskommittén har en detaljerad instruktion kring tävlingarna som upprättas 
tillsammans med klubbchef och genomlyses inför varje säsong. 


