
 

 

Verksamhetsplan och vision 

för Juniorverksamheten 

 

 

 

2020 till 2025 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juniorverksamhet 

➢ Inledning 

➢ Varför juniorverksamhet 

➢ Verksamhetsidé  

➢ Vision för juniorverksamheten 

➢ Mål för juniorverksamheten 2020–2025 

➢ Juniorverksamhetens struktur 

o Träning 

o Tävling 

o Läger 

o Fysträning 

o Sammankomster 

o Aktiviteter 

o Rekrytering och marknadsföring  

➢ Juniorkommitté 

➢ Ledare och föräldrar  

o Rekrytering och utbildning av ledare 

o Föräldraengagemang 

o Vad kan jag som förälder göra? 

o Vad bör jag som förälder till ett barn i verksamheten tänka på? 

➢ Barnkonventionen som lag 

➢ Ekonomi och sponsring 

➢ Mätbara resultat 

➢ Upplägg & datum 

➢ Kommunikation 

➢ Utbildning 

➢ Träffar, kickoff, avslutning 

➢ Kläder 

➢ Revidering, Redovisning, Slutsatser 

➢ Förändringar, Focus 

 

  



Inledning 

Verksamhetsplanen är skriven i syfte att tydliggöra klubbens juniorverksamhet. Dess innehåll skall 

beskriva för ungdomarna och deras föräldrar vilken verksamhet som Hinton Golf Club stöder och 

bedriver. Det ska också fungera som ett stöd för ledare i Hinton Golf Club i deras arbetet med juniorer. 

Verksamhetsplanen skall årligen utvärderas och revideras av tränare och juniorkommittén samt 

godkännas av styrelsen. 

 

Varför juniorverksamhet 

Alla Ungdomar i Hinton Golf Club och ska tas hand om på ett sätt som stimulerar till fortsatt deltagande i 

klubbens verksamhet.  

Vi ser våra ungdomar som:  

- Goda ambassadörer för vår klubb  

- Kommande potentiella seniormedlemmar  

- Framtidens ideella ledare  

- Morgondagens svenska tourspelare  

- Glada och välmående golfspelare långt in i livet 

Juniorverksamheten kan sägas vara måttstocken för hur bra föreningen mår. 

Juniorerna och juniorverksamheten skapar nya medlemmar i föreningen via sig själva, föräldrar, 

släktingar och vänner. Det skapar förhoppningsvis välmående och hälsosamma golfare för resten av livet. 

 

Vår verksamhetsidé hos Hinton Golf Club 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt 

som socialt och kulturellt.  

Därför vill vi utforma vår idrott så att: 

- alla som vill, oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får 

vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. 

- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att. 

- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

  



Vision för juniorverksamheten 

”Hinton Golf Club ska ha en Juniorverksamhet som ska betraktas som ledande i Sverige.  

Med engagerat och uppmuntrande ledarskap i en inspirerande miljö ska ungdomarna utvecklas till 

golfspelare med ett livslångt intresse för golfspelet.  

Genom att kontinuerligt utveckla individens färdigheter både som golfare och individ finns inga gränser 

för hur långt den enskilde golfaren kan nå.”  

Hinton Golf Club skall vara det självklara valet för juniorer och deras föräldrar oavsett var junioren 

befinner sig i sin utveckling. Vi skall vara det självklara valet för såväl nybörjaren som den som vill satsa 

på golfen som en elitidrott. 

Vi skall erbjuda alla juniorer en möjlighet att spela och utvecklas genom golfverksamheten i klubben. Vi 

skall fostra ungdomarna till ansvarsfulla människor som visar respekt för normer och regler både inom 

golfen och i samhället samt mot andra människor, såväl vuxna som barn. Vi skall skapa en klubbkänsla 

där spelarna är stolta över Hinton Golf Club som klubb och att de agerar som goda representanter både 

på och utanför banan.  

Vi skall erbjuda såväl bredd-, utveckling- och elitverksamhet så att alla juniorer i klubben skall kunna 

utvecklas efter bästa förmåga på den nivå man befinner sig.  

Vi skall ge ungdomarna en intressant och utvecklande golfträning med hög kvalité. Vi skall erbjuda alla 

ledare den utbildning som stimulerar och inspirerar dem till att ta hand om våra ungdomar. Vår 

verksamhet ska höra till de bättre i Sverige och attrahera alla ungdomar som vill satsa på sin golf. 

 

Mål för juniorverksamheten 2020–2025 

Under perioden är målsättningen för juniorverksamheten att öka antalet aktiva juniorer till 200 i aktiv 

träning genom att: 

• Förändra träningsgrupperna. 

• Tydliggöra träningsgrupperna så att valet blir enkelt för juniorer och föräldrar att välja. 

• Öka breddverksamheten med fler nybörjare och juniorer som vill fortsätta med sitt golfande. 

• Öka möjligheterna för juniorerna att förbättra sitt spel. 

• Öka representationen från Hinton på distrikt till nationella tävlingar för juniorerna. 

• Öka och utveckla träningen på Kvarnby banan. 

• Öka aktiviteterna på och runtomkring banorna. 

• Öka antalet frivilliga föräldrar och frivilliga att deltaga i verksamheten. 

• Öka antalet lokala tävlingar på alla 3 banorna. 

• Öka exponeringen på hemsida, Facebook, INSTA gram, email, övriga medier. 

• Förändra och öka träningsmöjligheterna. 

• Skapa klubbyte för juniorer, skänkta klubbor till juniorer. 

• Skapa en tydlig struktur för kommunikation mellan förening, tränare, juniorer, föräldrar, AB. 

• Prova på golf inför varje säsongstart. 

• Skapa tydlig information om hur man börjar spela golf, vad det kostar och vad som krävs. 

  



 

Junior och elit verksamhetens struktur 

Juniorverksamheten är för alla juniorer i åldrarna 6 till 25 år oavsett handicap eller kunskap om golf samt 

för föräldrar och frivilliga som vill hjälpa till med juniorverksamheten.  

Juniorverksamheten är indelad i träning, tävling, läger, rekrytering/marknadsföring, aktiviteter och 

sammankomster. 

Träning 

Träningsgrupperna är indelade i olika kategorier beroende på juniorernas ålder, handicap och 

målsättning som exempel om dom vill spela golf för sin egen skull eller tävla. 

I all träning ingår rangebollar. 

- Breddträning för yngre Juniorer 6 år upp till 12 år. 

Träningen är indelad i 4 nivåer: 

o Level 1 – 30 banan. Bandyboll in i en cirkel på 2 meter i diameter, 3 hål, max 6 slag per hål. 

o Level 2 – 50 banan. Tennisboll in i en cirkel på 1 meter i diameter, 6 hål, max 6 slag per hål. 

o Level 3 – 100 banan. Golfboll i hål, 9 hål, max 6 slag per hål. 

o Level 4 – Spel på stora banan från 100 eller 150 meters pinnen 

Under de olika nivåerna går man igenom de olika slagen och tränar dom samt att man lär sig 

golfregler och hur man uppträder på banan.  

Efter att ha klarat Level 3, (spelat 9 hål på HCP 54 och svarat på teorifrågor på golf.se får man 

grönt kort med handicap (HCP) 54 och är redo att fortsätta på banan. 

- Breddträning för juniorer 13 till 15 år 

Här får man lära sig dom olika slagen och dess tillämpning, spel på korthålsbanan och teori. När 

man klarat korthålsbanan fortsätter ni ut på stora banan och efter godkännande från instruktör 

och avklarade teorifrågor får man handicap (HCP) 54 och är redo att fortsätta på banan. 

 

- Breddträning för juniorer 16 till 21 år 

Här får man lära sig dom olika slagen och dess tillämpning, spel på korthålsbanan och teori. När 

man klarat korthålsbanan fortsätter ni ut på stora banan och efter godkännande från instruktör 

och avklarade teorifrågor får man handicap (HCP) 54 och är redo att fortsätta på banan. 

 
Pris: 

Vårtermin 8 veckor 750 kr + söndagsspel. (2020) 

Hösttermin 8 veckor 750 kr + söndagsspel. (2020) 

För att spela på stora banan krävs medlemskap i Hinton Golf eller att man erlägger greenfee avgift för spel 

per gång. 

 

- Framtidsgruppen för juniorer 10 till 12 år med HCP 36 eller lägre 

Fördjupad teknikträning i de olika slagen, spel på banan, teori och fysträning. 

 
Pris: 

Vårtermin 8 veckor 750 kr + söndagsspel. (2020) 

Hösttermin 8 veckor 750 kr + söndagsspel. (2020) 

 

- Utvecklingsgruppen för juniorer 13 till 15 år med HCP 30 eller lägre 

Fördjupad teknikträning i de olika slagen, spel på banan, teori och fysträning. 

Tävlingsobservation. 



Pris: 1.700 kr för träning 1 ggr per vecka april till oktober (20 tillfällen) (2020) 

Pris: 3.400 kr för träning 2 ggr per vecka april till oktober (20 tillfällen) (2020) 

 

- Tävlingsgruppen för juniorer 16 till 19 år med HCP 18 eller lägre. 

Fördjupad teknikträning, nivå anpassad träning. Tävlingsobservation. 
Pris: 3995 kr för träning 2 ggr per vecka (90 tim) (2020) 

 

- Elitgruppen för juniorer 19 till 25 år med HCP 8 eller lägre. 

Individuell träning för juniorer som vill utveckla sitt spel och tävla. 

Lektioner till reducerat pris 200 kr för 25 min samt bidrag för tävlingar. 

- Medlemsavgift junior: 

o 0-12 år 400 kr kr/år(2020) 

o 13-21 år 1.980 kr kr/år (2020) 

o 22-25 år(29 år) 4.260 kr/år (2020) 

 

- Fortsättningskurser med focus på speciella områden inom golfen. Närspel, driver, bunker, banan, 

m.fl.   

- Lektionspaket med tränare 

- Föreläsningar 

Vi håller olika föreläsningar om fysiologi, näringsintag, kost mm. 

  



Tävling 

Det finns en mängd tävlingar att deltaga i för alla som vill oavsett ålder och handicap. 

Göteborg Golf Cup tors-sön 13-16  augusti 2020 

Scramble ligan 2 lag, 1.000 kr / lag 

Matchligan 2 lag 1.000 kr / lag 

Junior serien 1 Lag 1.000 kr / lag 

Lag sm Herr  

 

Lokala tävlingar på klubben: 

- Scramble 

- Poängbogey 

- Putt tävling 

- Chipp tävling 

- Slagspel 

Regionala tävlingar: 

- Scrambleligan - Nyhet 2020 

- Lilla SM 2020 

- Matchligan 2020 

- Rookietouren 2020 

- Juniorserien 2020 

- +18 touren 2020 

- Slaget om Skåne 2020 Race to PGA Sweden National 

 

Nationella tävlingar: 

- Teen Tour 

- Teen Cup 

- JSM klubblag 

- Skol-SM 

Internationella tävlingar: 

- ANNIKA Invitational Europé 

- Stenson Sunesson Junior Challenge 

 

Läger 

Juniorerna kan deltaga i läger 4 gånger per år: 

- Påskläger 

- Sommarläger 

- Höstläger 

- Spanienläger 

Det finns även läger som anordnas av andra golfklubbar och i samarbete mellan oss och andra klubbar. 

Svenska golfförbundet anordnar också läger m.fl. 



 

Fysträning 

Juniorerna har fysträning i en del av dom normala träningsgrupperna men vi skulle vilja erbjuda 

fysträning utanför dessa. Det hade varit önskvärt att detta kunde hållas av föräldrar och frivilliga. 

Sammankomster 

Uppstartsträff 29 Mars 2020 Rönnebäck Inomhushallen.  

Under marsmånad har vi uppstartsmöte där vi bjuder in alla juniorer som är medlemmar och föräldrar 

och andra ungdomar och deras föräldrar som är intresserade av träna och deltaga i juniorverksamheten. 

Hinton Golf Club medlemsdag 

Under maj månad träffas vi på en av våra 3 golfbanor där vi grillar, skoj-tävlar, umgås och mycket annat. 

Avslutningsträff 

Under oktober månad träffas vi för att avsluta sommarsäsongen med grillning, tävlingar och information 

om hösten/vinterns upplägg. 

Aktiviteter 

Möjlighet att åka skridskor, prova på andra idrotter, gå och simma. För att möjliggöra detta behöver vi 

många föräldrar och frivilliga som kan hjälpa till med att hålla i detta och ordna transporter mm. 

Rekrytering och marknadsföring 

Vi ska rekrytera nya juniormedlemmar via skolsamverkan, kul i Malmö, Malmö forever, hemsida, 

Facebook, Instagram, befintliga juniorer, befintliga medlemmar mm. I samarbete med RF, SGF, Skånes GF 

och Malmö stad skall vi också göra riktade insatser att rekrytera fler tjejer. Vi skall också rekrytera 

föräldrar och frivilliga att hjälpa till som ledare mm.  



Juniorkommitté 

Juniorkommittén på Hinton Golf Club ansvarar för den totala verksamheten i åldern 6-21 år tillsammans 

och i samförstånd med Martin Olsson. Kommittén skall ge alla klubbens juniorer en chans att vara med i 

verksamheten. För skolsamverkan och nyrekrytering ansvarar Martin Olsson.  Sektionen skall vara öppen 

för samarbete med kommunen och deras planerade aktiviteter på exempelvis skollov. Genomförande av 

verksamhetsplanen förutsätter full bemanning i kommittén, tillgång till pro- och ideella ledare. 

Juniorkommitté 

Ordförande 

Sekreterare 

IT / Hemsida / Marknadsföring 

Ekonomi/Aktivitetskort/Bidrag 

Tävlingsledning 

Sponsring 

Utbildning & Utveckling 

Föräldrar representant 

Juniorrepresentant 

 

  



Ledare och föräldrar  

Rekrytering och utbildning av ledare  

För att kunna erbjuda den juniorverksamhet vi strävar efter krävs ideella ledare.  

Vi behöver ideella träningsledare, tävlingsledare, lägerledare, lagledare m.m. Rekrytering av dessa ideella 

ledare sker främst inom de egna leden i form av föräldrar, elitjuniorer, seniorer och elitspelare.  

Alla med ett brinnande intresse för att hjälpa till och göra ett bra jobb är välkomna!  

Ledarna skall erbjudas en relevant utbildning för att känna sig tillräckliga i den roll som man är tänkt att 

fungera i. Utbildning kommer att hållas i hur uppvärmning, övningar, tävlingar, tester och spelträning 

lämpligen genomförs. Träningspass i grupp kommer att ges för att inspirera ledarna till innehåll i deras 

egna träningspass men också som en uppmuntran för det arbete som ledarna lägger under säsongen.  

 

Föräldraengagemang  

Hinton Golf Club juniorverksamhet bygger till stor del på föräldraengagemang, som ledare eller i annan 

funktion.  

Det är viktigt att föräldrarna tar del av Hinton Golf Club verksamhetsplan och känner till verksamheten 

eftersom det krävs ett nära samarbete för att nå ett bra resultat.  

Föräldrar till ungdomar som är verksamma i Rönnebäck Golf Club bör vara medvetna om att spelarnas 

förhållande till golfen till stor del skapas av deras inflytande och påverkan.  

Innan träningsstart skall vi ha en föräldraträff och upptaktsmöte där kommittén tillsammans med 

klubbens pro informerar om klubbens totala verksamhet.  

Vad kan jag som förälder göra?  

- Förälder kan se till att juniorerna får möjlighet att komma ut och spela på banan.  

- Förälder kan ge andra juniorer med icke golfande föräldrar möjlighet att komma ut på banan. 

- Förälder kan skjutsa sitt och gärna kompisarnas barn till klubben.  

- Förälder kan bli ledare om ett intresse finns. (Det krävs inte att du är en duktig golfspelare)  

- Förälder ska ha en bra dialog med ledare och tränare.  

Vad bör jag som förälder till ett barn i verksamheten tänka på? 

- Golf skall vara roligt att syssla med. 

- Om barnet är nöjt med sin prestation på en tävling, så bör förälder också vara det. 

- Stödja och uppmuntra ert barn ÄVEN när det inte fungerar så bra. 

- Barn skall idrotta på sina villkor. 

- Respektera ditt barns målsättningar med sitt idrottande. 

  



Ekonomi och sponsring 

Juniorverksamheten på Hinton Golf Club, bedrivs till största delen av klubbens egna medlemmar, 

samarbetspartners och träningsavgifter.  

Som ett led i detta arbete har vi ”Juniorstolpen” som innebär att flera medlemmar, föräldrar och företag 

kan vara med och sponsra juniorverksamheten i klubben.  

Vi får stöd ifrån RF och Malmö stad men detta kräver frivilliga insatser som kan registrera detta i deras 

datasystem.  

 

Tävling 

Varje höst arrangerar våra ungdomar en öppen tävling, där allt överskott tillfaller 

ungdomsverksamheten.  

 

Försäljning  

Varje år ska ungdomarna bedriva någon form av försäljning eller aktivitet som genererar intäkter till 

ungdomsverksamheten.  

 

Rutiner  

För kontrakterade ungdomar, som erhåller bidrag från klubben skall redovisning ske med kvitto på 

utlägg. Kvitto skall skannas och skickas till ansvarig för Ungdomssektionen, dock skall originalkvitto 

lämnas till kommittéordförande.  

Ungdomskontrakt  

Hinton juniorer, kan erhålla individuellt stöd för sina kostnader i samband med resor och tävlingar. 

 

  



Barnkonventionen som lag 

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i 

Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. 

Alla under 18 år räknas som barn. 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/guide-barnkonventionen.pdf 

https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som fastslår barns rättigheter inom olika områden. Fyra av 

artiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och brukar kallas för barnkonventionens 

grundprinciper. 

 
ARTIKEL 2  Alla barn är lika mycket  värda och har samma rättigheter.  Ingen får diskrimineras. 

ARTIKEL 3  Vid alla beslut som rör barn ska  i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

ARTIKEL 6  Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

ARTIKEL 12  Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 

barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

Juniorkommittén, styrelse och tränare uppdaterar och utvärderar löpande detta. 

Alla synpunkter och önskemål rörande våran juniorverksamhet besvaras och beslutas av styrelsen för 

Hinton Golf Club. 

Krishantering, vid tillbud. Kontakta: Ledare, PGA PRO, Kansli/Reception, Styrelsen. 

Vid akuta händelser LARMA 112, RÄDDA, VAR BEHJÄLPLIG, KONTAKTA REPRESENTANT FÖR HINTON. 

Utdrag från Polisen straffregistret. Alla ledare 15 år eller äldre som arbetar med juniorer måste visa 

utdrag från polisens straffregister för PGA PRO. 

ATT BEAKTA  BARNETS BÄSTA 

 

 

Ekonomi och sponsring 

Vår juniorverksamhets ekonomi baserar sig på primärt träningsavgifter, medlemsintäkter och bidrag, 

Därför behöver vi utveckla fler möjligheter till finansiering. Vi har vår Juniorstolpe där vi får bidrag från 

privatpersoner och företag. Sponsorbricka kan vara ett förslag att öka intäkterna. 

 

  

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/guide-barnkonventionen.pdf
https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf


Mätbara resultat 

Att mäta resultatet för juniorverksamheten kan göras med hjälp av HCP, Närvaro, Antal i träning, 

tävlingar, närvarofrekvens på kringaktiviteter.  

HCP kan man se i vilken riktning juniorerna rör sig, dock skall man vara försiktig med detta som en 

mätmetod då vi inte vill ha HCP hysteri. 

Närvaron visar hur roligt och bra juniorerna tycker golf är och det sociala umgänget är. 

Antal tränande juniorer visar på vår popularitet, hur bra vår träning är, hur vår marknadsföring fungerar 

och om den sociala trivselfaktorn. 

Tävlingar visar till en del resultatet på tävlingarna men framförallt hur många som vill deltaga i tävlingar. 

Närvaro på kring aktiviteter visar hur delaktig man är i klubben och om man trivs i den samma.  

T ex kul i Malmö. 

  



Årshjul - Upplägg & datum 2020 

Månad   

Januari   

   

   

Februari Planera juniorkläder  

 Planera tävlingar  

 Planera Kickoff  

 LOK stöd i lämnas 25 februari  

Mars Kick off inför sommaren  

 Juniorkläder  

 Kölubb bytar dag  

 Rekrytera Juniorer för Kul i Malmö  

 Ansöka bidrag Kul i Malmö  

   

April Marknadsföra kul i malmö  

 Påsk läger  

 Redovisa bidrag LOK och RF  

   

Maj Klubbdag / Medlemsdag  

   

   

Juni Kul i Malmö  

 Sommarläger  

 Redovisa bidrag LOK och RF  

   

Juli Kul i Malmö  

   

   

Augusti Planera avslutning  

   

   

September Avslutning sommar golfen  

 Redovisa bidrag LOK och RF  

   

Oktober Förbereda budget nästkommande år  

 Höst läger  

   

November Årsmöte budget presenteras  

   

   

December   

 Redovisa bidrag LOK och RF  

   

   

   

   

 

  



Kommunikation 

Under perioden skall vi utveckla och implementera en struktur för hur vi  

kommunicerar med våra juniorer och deras föräldrar.  

Detta kan vara via email, Facebook, sms, hemsida mm. 

För 2020 har vi valt att primärt använda oss av Facebook grupper på respektive nivå och kommer att 

skapa någon eller några nya Facebook grupper. Vi använder även Bookingbird för att kommunicera 

träningar.  

Utbildning 

Vi skall möjliggöra utbildning för ledare så som ideella, elitjuniorer, juniorer, föräldrar att delta och hjälpa 

till med träning. 

Kompetensutveckla inom verksamheten ledare, tränare, föräldrar m.fl. 

Skapa och informera om utbildningsmöjligheter för ledare, ideella och föräldrar för fysträning, 

administration mm från RF, Malmö stad, SGF och Skånes golfförbund etc. 

Vi gör detta för att ha en hållbar verksamhet som hela tiden utvecklas och förbättras. 

 

Träffar, kickoff, avslutning 

Vår / Säsongs kickoff i mars/april för alla juniorer 

Föräldramöte för alla juniorers föräldrar 

Aktivitetsmöten/träffar där vi kan golfa och ibland göra annat. 

Avslutningsmöte 

 

Kläder 

Vi ska ta fram en kollektion kläder och en Hinton Juniorlogga till Piké, T-shirt, keps, träningsoverall, 

cardigan, jacka. 

  



Revidering, Redovisning, Slutsatser 

➔ 2020 

På grund av Corona / Covid-19 fick juniorverksamheten göra lite omläggningar. 

Lokala tävlingar startades på klubbnivå för juniorer. 

Träning sågs över för att försäkra att den var säker. 

 

 

 

Förändringar, Focus 

➔ 2021 

För 2021 har vi fastställt följande att prioritera och fokusera på. 

Juniorträningen är nu indelad i följande grupper: 

Breddträning, Framtidsgrupp, Utvecklingsgruppen, Tävlingsgruppen och Elitgruppen. 

Vi fortsätter att bedriva träning och utveckling för dessa grupper. 

 

Lägerverksamhet kommer att fortsätta och att utvecklas. Vi kommer sträva efter att 

införliva dom olika nivåerna på juniorerna med varandra. Detta gäller påskläger, 

sommarläger och höstläger. 

 

Aktiviteter 

Vi vill utveckla fler aktiviteter som integrerar våra olika nivåer och åldrar. Detta kan vara läger men 

även att hitta sätt där alla juniorer kan mötas och lära känna varandra som exempelvis att gå och 

simma, spela bowling, åka till Tivoli mm. 

 

Utöka samarbetet med Kul i Malmö att förutom på sommarlov även inkludera sportlov, påsklov, 

höstlov och Prova på aktivitet. Vi fortsätter genom detta öka möjligheten för fler att upptäcka 

golfens fantastiska värld samt ge våra juniorer möjligheten att vara ledare och förebilder.  

 

Olympic Day, föreningar som möts på Ribersborg för att visa upp sig. 

Vi vill att våra juniorer och ledare visar att vi finns och ger möjlighet för fler att prova på golf.  

 

Tjejgolf med vår tränare Julia Kretz. 

Vi vill utveckla ett koncept för att få fler tjejer att börja spela golf och fortsätta att spela golf. Vi vill ge 

dom möjligheten att lära känna varandra och umgås oavsett vilken nivå dom är på. Målsättningen 

med detta är att stärka och öka tjejernas närvaro samt få en jämnare könsfördelning.   

 

Utbildning ledare och föräldrar. 

Detta påbörjade vi under 2020 och vi fortsätter med detta arbete. 

Juniorerna och föräldrar utbildas enligt Svenskagolfförbundets SG1 och SG2 för att kunna axla rollen 



som ledare för nya golfare i golfäventyret. 

Föräldrar utbildas för att kunna hålla i föräldraledd juniorträning, detta medför ökade 

träningsmöjligheter och tillfällen för juniorerna. 

 

Mall för mail-utskick 

Skapa en mall för att juniormejl ska ha en enhetlig profil och att juniorer och föräldrar ska känna igen 

utskick från oss. 

 

Föräldrar möte/utbildningar. 

Vi vill öka föräldrarnas engagemang i sina barns träning och utveckling.  

Hålla 1-2 föräldramöten per år i respektive träningsgrupp. Möten är för att informera om läget, 

planer, kurser mm.  

Utbildningar till föräldrar i kost och idrottspsykologi för att föräldrar ska ha samma utgångspunkt 

som juniorerna får.  

 

Kontrakt för elitjuniorer. 

Vi kommer att förändra och utveckla juniorkontrakten för elit och tävlingsgrupperna. 

Det skall vara tydligare för juniorerna vad som förväntas av dem. 

Rangekort regler 2021 

Vi kommer skapa regler till hur rangekort skall användas. Primära syftet är att juniorerna skall förstå 

vilket värde rangekorten har och att juniorerna skall lägga mer träning på närspelet. 

 

Kalender på hemsida 

Vi har skapat en kalender för juniorer på hemsidan där man skall kunna se vilka tävlingar som finns 

och aktiviteter som ligger utanför ordinarie träning. Vi vill hitta någon som kan ta ansvar för att den 

hålls uppdaterad. 

 

Juniorkommittén, kallelse, agenda, uppgifter 

Rekrytera fler frivilliga som vil vara med och hjälpa till i juniorverksamheten.  

Vi ska jobba med att utveckla hur juniorkommittén skall verka och arbeta. 

 

 


