Golfnyttan – redovisning
Workshop – Grupp 1
Båda klubberna satsar på miljön gm GEO-certifiering (golfens motsvarighet till ISO).
Friiberghs GK inspirerades av andras arbeten kring stroke-och handikappatienter.
Enköpings GK funderade kring hur man kan berika ängar och ruff med
Det är viktigt med dialog – att lyssna och känna sig lyssnad på!
Workshop – Grupp 2
Hur kan man nytta golfbanornas grönytor och anläggningar till annat än golf?
Rullskidor, bågskytte och skidåkning samt att kommunmedborgare får ökad tillgång till
anläggningarna och banornas närområden med skog, ängar och vattenspeglar.
Den dåliga och felaktiga attityden till golfen (moderatbandy) måste brytas. Det är inte så
slutet som många tror, det är en sport för alla, och vi måste samarbeta för att nå ut.
Workshop – Grupp 3
Arbeta för att nå målgruppen småbarnsföräldrarna genom affärsidén barnpassning, som är
standard på ex Friskis o Svettis.
Attityder; Klubbarna måste vara mer flexibla kring nya lösningar, ex spel på endast 9 hål som
inte tar så mycket av annan viktig tid.
Bort med introverta beteenden. Arbeta och tänk utanför den egna klubben och utanför
gängse ramar och jobba mer tillsammans med kommunen.
Workshop – Grupp 4
Idén kring ”shuttlebuss” för att erbjuda både yngre och seniorer transport till och från banor.
Idrottsbibliotek där intresserade kan låna golfklubbor och det som behövs.
Eftersom Håbo kommun inte har någon golfbana, kan man kanske hitta andra lösningar; ex
att anlägga två-tre hål i någon park.
Kvällen var en fantastisk inkörsport till mer diskussioner och träffar. Det finns så många idéer
att diskutera kring och fortfarande finns mycket att lära av varandra. Bestämdes att
ordförandena i klubbarna inbjuder kommunalråden till fortsatta diskussioner.
På skoj diskuterades att rita om kartan något lite så att Friiberghs istället hamnar i Håbo.
Workshop – Grupp 5
Håbo har nytta och glädje av närliggande golfbanor, även om de inte ligger i kommunen.
Idé om att samplanera en fyradagarstävling ”norr Mälarstrand” enligt samma koncept som
idag finns i Gotland och Värmland. Enköpings och Håbo kommuner i samarbete med
Enköping, Friiberghs och ev BroBålsta GK samt de hotell och gårdar som kan inhysa
deltagare för logi och mat, Aronsborg, Friiberghs herrgård, Astoria Enköping, Biskops-Arnö
och kanske även hos kvällens värd Leif Zetterberg, på Övergrans Jordbruk.

PS Om du är intresserad av delar av eller hela presentationen som gjordes under kvällen,
är du välkommen att kontakta Anders Jarl på anders@aj-con.se eller på 070-650 82 30.

