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Välkommen till
Veckefjärdens GC

M E D L E M S I N F O R M A T I O N

Hej och välkommen!

Vi är glada över att just du blivit medlem i vår 
klubb och vi hoppas att du ska trivas här hos 
oss. Här följer en kort information där vi vill 
presentera vår klubb och de olika aktiviteter 
och förmåner du som medlem kan ta del av. 
Du finner denna information - och mycket 
mer - på vår hemsida veckefjarden.com.

VECKEFJÄRDENS GC

Veckefjärdens GC har från starten 2003 varit 
rankad som en av de bästa golfbanorna i 
Norrland, och under säsongen 2020 rankades 
vi dessutom av Svensk Golf som en av 
Sveriges 50 bästa golfbanor. Att intresset för 
golfen och anläggningen är stor är tydligt 
och vi har i dagsläget runt 1000 betalande 
medlemmar.

BANOR OCH ÖVNINGSOMRÅDEN 

Som medlem har du tillgång till två banor. 
En 18-hålsbana och en 9-håls korthålsbana, 
båda i toppklass. 18-hålsbanan bokas i förväg 
via mingolf.se eller på plats i vår reception. Du 
har fri tillgång till våra övningsområden med 
puttinggreen och två olika närspelsområden 
för chip- och bunkerslag. Range finns.

Vår fina korthålsbana består av nio hål som 
är mellan 60 och 120 meter långa. Här kan 
vem som helst testa att spela golf och det 
är också en bra övningsbana för den som 
vill träna på sitt närspel. Vi uppskattar att 
någon i sällskapet har grönt kort. Prata gärna 
med personalen i shopen innan ni går ut och 
spelar för att få veta mer om regler och annat 
som är bra att känna till för dagen. Klubbor 
finns att hyra i shopen.
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PRO SHOP 
Vår golfshop håller under större delen av 
säsongen öppet alla dagar i veckan. Här 
möts du av vår Pro Christian Mattfolk med 
personal. Shopen strävar efter att ge så bra 
och hjälpsam service som möjligt och här 
hittar du ett brett sortiment av de tillbehör 
som kan hjälpa dig i ditt golfspel. Shopen är 
fylld med kläder som passar såväl golfare 
som icke golfare och det finns även en outlet 
med minst 50% rabatt på ordinarie pris. 

Det är även här i shopen du hyr golfbil. Om 
du har läkarintyg ges rabatt på hyran och 
då har du även möjlighet att hyra golfbil vid 
våra golftävlingar. Fråga gärna personalen i 
shopen om du behöver mer information.

I shopen finns en toppmodern golfsimulator 
för inomhusträning och sällskapsrundor. Vill 
du ta golflektioner eller prova ut klubbor med 
custom fitting är du välkommen att boka tid 
hos vår Pro Christian.

TÄVLINGSSPEL  
Att tävla handlar minst lika mycket om att ha 
kul och umgås som själva tävlandet. Årligen 
arrangeras flertalet tävlingar med olika 
teman och arrangörer.

En uppskattad tävling som arrangeras årligen 
är Midsommargolfen. Här spelar vi under 
lättsamma och lekfulla former med middag 
och underhållning på kvällen. Icebreakers 
Open är en större och årligen återkommande 
välgörenhetstävling med Peter Forsberg 
i spetsen. Här har du möjlighet att spela 
med lokala hockeyprofiler samtidigt som du 
stödjer Hockeyproffsens Stiftelse för barn och 
ungdomar i Västernorrland. 

Se hela vårt tävlingsprogram och anmäl dig 
till tävlingar på mingolf.se.

FÖRETAGSNÄTVERK 
Om du och ditt företag är intresserade av 
att arrangera företagsgolf hjälper vi dig 
att sy ihop en golftävling eller företagsgolf 
anpassad efter era önskemål. Vår VD 
Mikael Nordin arrangerar företagsgolfen 
tillsammans med Pro Christian Mattfolk.

GOLFRESTAURANG
Golfrestaurangen ligger i klubbhuset och har 
en oslagbar utsikt mot banan, Åsberget och 
Veckefjärdens glittriga vatten. Att sitta här en 
ljummen sommarkväll är oslagbart!

Restaurangen drivs av Britt-Marie Nilsson, 
Carrie Catering, och erbjuder lunch, à la 
carte och catering. Under säsong håller 
restaurangen öppet alla dagar i veckan där 
öppettiderna varierar beroende på om det är 
vardag eller helg. 

Du hittar menyer och aktuella öppettider på 
veckefjarden.com/restaurang.  
Välkomna in och njut!

Du hittar vårt eget magasin 
i klubbhuset och online.
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tagteknik.norr.ab

90 860 220
post

Om oss Uppdrag Ute i fält Tåg

follower

Här passar en fin beskrivning av verksamheten.

following

Tågteknik Norr AB

tagtekniknorr.se

Besök gärna vår hemsida veckefjarden.com.

HOTELL VECKEFJÄRDEN
Tätt intill klubbhuset, med utsikt över anlägg-
ningen, ligger vårt fina Hotell Veckefjärden. 
Hotellet har 16 trivsamma rum med totalt 34 
sängplatser. I anslutning till hotellet finns en 
tempererad utomhuspool som kan nyttjas 
sommartid av våra hotellgäster. 

Hotellet erbjuder olika golfpaket och har ett 
nära samarbete med restaurangen. Läs mer 
och boka rum på hotellveckefjarden.com.

UTOMHUSPADEL  
I anslutning till banan har Träningsstudion 
i Gålnäs (TSG) en fin utomhuspadelbana 
som kan nyttjas oavsett om du är medlem i 
Veckefjärdens GC eller inte. 

Läs mer och boka via tsg.nu.

MEDLEMSERBJUDANDEN OCH 
VÄNKLUBBAR
Vi har ett vänklubbsutbyte med Gävle GK 
och Åre GK. Detta utbyte innebär att du som 
är medlem hos oss får ett rabatterat pris på 
din greenfeeavgift hos båda dessa klubbar. 
Vi rekommenderar starkt ett besök hos dem 
bägge då de har helt enastående golfbanor! 

På Träningsstudion i Gålnäs (TSG) har våra 
medlemmar specialerbjudande på årskort i 
gymmet. 

Elite Plaza Hotel erbjuder våra medlemmar 
15% rabatt vid bokning av hotellrum. 

NYHETSBREV OCH SOCIALA MEDIER  
För att kunna ta del av klubbinformation 
ber vi dig att skriva in din mailadress i din 
användarprofil på mingolf.se. Då får du 
löpande information om vad som händer här 
på klubben samt vårt nyhetsbrev som mailas 
ut cirka 4 gånger per år. 

Klubben har ett Instagramkonto och en 
Facebooksida som du gärna får gå in och 
följa, där heter vi @veckefjarden.

Klubbens damspelare har en egen 
Facebookgrupp som heter Veckedamerna 
medan seniorerna har en som heter 
Veckefjärdens GC Seniors. Gå gärna med i 
dessa grupper då det är ett trevligt sätt att 
lära känna andra medlemmar på! 

VECKEFJÄRDENS GC ORGANISATION
Golfbanan ägs och drivs av Tvillingsta AB. 
Vi medlemmar ingår i Veckefjärdens GC.

Läs mer om vår organisation och våra 
stadgar på vår hemsida.

IDEELLT ARBETE
Är du en driven person som vill engagera dig 
ideellt i klubben som någon typ av funktionär 
eller i en av våra kommittéer är du varmt 
välkommen att anmäla ditt intresse! Hör 
av dig till vår info-mail eller direkt till den 
kommitté du är intresserad av.

3



4

JUNIORKOMMITTÉ
Utbildar och ansvarar för juniorverksamheten. 
Det innebär bl.a. träning två kvällar i veckan 
för barn och ungdomar mellan 6-15 år. Årligen 
arrangeras träningsläger i samarbete med 
Ångermanlands Golfförbund. Målet är att 
juniorverksamheten ska utvecklas och bli än 
bättre.

  junior@veckefjarden.com

BANKOMMITTÉ
Syftet med bankommittén är att uppnå trivsel 
och klubbkänsla genom kommunikation 
mellan Tvillingsta AB och Veckefjärdens GC.  
Bankommittén planerar på kort och lång sikt 
vad som kan förbättras runt och på banan. 
Vi tar emot era synpunkter på vad som kan 
förbättra banan, där dessa diskuteras vid 
kommande möte. Bankommittén anordnar 
städdagar och träffas 5-6 gånger per år. 

  bk@veckefjarden.com

DAMKOMMITTÉ
Damkommittén anordnar bl.a. avrostning på 
våren, damtävlingar på torsdagar, After Golf 
och social gemenskap för damspelare i alla 
åldrar. Gå gärna med i deras Facebookgrupp 
Veckedamerna.

  dam@veckefjarden.com

SENIORKOMMITTÉ
Du måste vara över 50 år för att delta i 
våra aktiviteter. Tisdagstävlingarna är vår 
sammanhållande länk där vi brukar vara ca 
40st som spelar och umgås. Vi ordnar också 
matchspel, resa till närliggande klubbar 
med övernattning och så är vi också med i 
Mellannorrländska seniorserien. Säsongen 
avslutas med spel, middag, prisutdelningar och 
underhållning i slutet av september.

  senior@veckefjarden.com

TÄVLINGSKOMMITTÉ
Ansvarar för säsongens tävlingsplanering och 
med hjälp av golfens IT-system administrerar 
allt det praktiska kring anmälan, startlistor och 
resultat. Denna kommitté bistår med hjälp vid 
anmälan och information innan tävling samt 
resultaträkning och prisutdelning efter tävling.

  tavling@veckefjarden.com

MEDLEMSKOMMITTÉ
Tidigare Festkommitté har övergått till att istället 
heta Medlemskommitté. Denna grupp verkar för 
aktiviteter och åtgärder som ökar trivseln och 
gemenskapen bland medlemmarna, bl.a. med 
Medlemsdag, festligheter under säsong och 
detta medlemsbrev. Har du idéer på trevligheter 
är du välkommen att höra av dig vi mail.

  mk@veckefjarden.com

Än en gång, varmt välkommen till 
Veckefjärdens GC! Vi hoppas att du 
ska trivas och utvecklas på klubben.

Tvillingsta AB och
Veckefjärdens GC

KONTAKT
Vxl 0660-29 63 00
info@veckefjarden.com
veckefjarden.com

Ytterligare kontaktuppgifter till styrelse 
och kommittéer finns på vår hemsida.


