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1. Nulägesanalys
Under 2015 har det bedrivits en ungdomsverksamhet med drygt 60 ungdomar
fördelat på tre olika träningsgrupper, baserat på ålder och/eller förmåga. Golfkul,
Träning-Grund och Träning-Hcp.
Dock kan vi konstatera att ungdomarna verkar tröttna i slutet på säsongen. Vi vill
få barn och ungdomar att stanna längre inom golfen och en målsättning måste
därför vara att bibehålla deltagarantalet på samma nivå under hela säsongen.

2. Kortsiktiga mål (2016)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behålla de ungdomar vi har juniorverksamheten
50 ungdomar i regelbunden träning
15 barn som deltar regelbundet i Golfkul
Utveckla dessa ungdomar
Rekrytera ungdomar
Rekrytera och utbilda ledare. Utbildning av ledare GL1 2016 genom VGDF
Genomföra GL1soft 2 timmar med föräldrar på klubben
Bygga en fungerande verksamhet utifrån de resurser vi har och kan skaffa.
Bedriva en verksamhet utgående ifrån utbildningsprogrammet Golfäventyret
Bygga en permanent 50- och 100 m bana
Ha deltagare i Golftjej 2015 (om det finns spelare i rätt ålder)
Ha deltagare i Team Future
Genomföra ett ungdomsprojekt för tjejer där de erbjuds 3-4 golflektioner i grupp.

3. Långsiktiga mål (2016 )
•
•
•
•
•
•
•
•

Året-runt-träning
50 ungdomar i regelbunden träning
20 barn i Golfkul
Spelare i Team Värmland
Ha deltagare i Team Future
Öka tävlingsdeltagandet
Skapa en plan för framtida rekrytering av såväl spelare som ledare.
Öka antal tjejer som blir medlemmar.

4. Vision
•
•
•

Att ha en levande ungdomsverksamhet som skall ligga i framkant avseende
kvalitét i Värmland.
Att ha en egen lokal för ungdomarna som blir en naturlig mötesplats för
spontanmöten och som fungerar som ”fritidsgård” för Bryngfjordens ungdomar.
Ha Värmlands bästa träningsmöjligheter för ungdomar.
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5. Värdegrund – Förhållningssätt
Golfen står för fair play, social gemenskap, fostrande och hälsofrämjande. Golfen
är rolig och underhållande. Samtidigt som golfen främjar umgänge och social
gemenskap är den obarmhärtigt individuell. Ärlighet och rakhet gäller inte bara
prestationen utan också själva spelet.
•

•

•

•

•

Gemenskap. Det är viktigt att alla känner sig hemma och välkomna på klubben.
Alla är viktiga och unika men också olika. Det är något vi accepterar och
respekterar.
Glädje. Vi tränar och spelar golf för att vi själva vill det och för att vi tycker det är
roligt. Vi finner glädje över att få göra det tillsammans. Därför är glädjen viktig i
klubbens verksamhet.
Uppmuntran. Klubben uppmuntrar juniorerna att skaffa erfarenheter genom att
prova sina gränser. Fokus på att berömma försöket är viktigare än resultatet. Det
är lika viktigt att alla blir lyssnade till och att alla lyssnar på andra.
Trygghet. Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner
trygghet har stora möjligheter att utvecklas som både golfare och människa.
Trygghet ger också en trygghet att utvecklas i egen takt. Oavsett hur många slag
som behövs för en rond så ska var och en känna sig respekterade och
uppskattade. Vi ser golfen som en utmärkt väg för juniorer att växa upp till att bli
en mogen och ansvarstagande människa.
Vår värdegrund uppnår vi genom att träffas, trivas, träna och tävla.

6. Organisation
•

Kontaktperson från styrelsen
- Tilldelar/kartlägger resurser och behov.
- Information från styrelsen till Ungdomskommittéen samt åt andra hållet.
- Deltar på Ungdomskommittéens möten vid behov och/eller önskemål.

•

Ungdomskommittéen
- Består av lämpligt antal personer varav en ansvarig/ordförande.
- Möten en gång/månad samt vid behov.
- Ungdomskommittéen består av Elin Brask Gustafsson, Morgan Leander,
Magnus Öberg och ledare är Elin Brask Gustafsson, Magnus Öberg, Christer
Gullbring, Johan Olsson.

•

Pro
- Svarar för träning med respektive grupp utifrån de ramar som
Ungdomskommittén ger.
- Deltar i uppföljnings- och utvärderingsmöten med Ungdomskommittén.

•

Tävlingskommittén
- Anordnar och genomför tävlingar i samarbete med Ungdomskommittén
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Organisation Brf GK
Styrelsen

Kontaktperson fr styrelsen

Golfkul
TG 1

Ungdomskommittén
Tävlingskommittén

TG 2

Pro

7. Verksamhet 2016
Handlar om spelar- och ledarutveckling, kommunikation, tävling och klubbutveckling.
När det gäller det första ska vi ha ett antal grupper i gång i Golfkul, Träning-Grund och
Träning-Hcp samt en observationsgrupp som kan vara intresserade av att tävla.
Ledare ska uppmuntras att gå golfledarutbildningar i VGDF/SGF:s regi. Kommunikation
sker via hemsidan, GIT/mail och anslagstavlor.
Tävlingsverksamheten handlar om Konsum Värmland tour, Skandia Cup, 9hålstävlingar, korthålsbanan.
Sommarläger genomförs v 25.
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Aktivitet: Tidsperiod ca 22/4-25/9
Vad
Golfkul

Ålder
0-7

När
Lördagar, kl 1011

Träning ej
hcp

8-12

1-2 gång/vecka

Träning hcp

8-21

1 ggr/vecka á 2
tim

Sommarläger

Alla

v 25 må-tors

Ledare
Steg 1och 2utbildade samt
föräldrar
Steg 1 och 2utbildade, Pro,
föräldrar och HCPungdomar
Pro, föräldrar

Pris 2015
100:- exkl.
medlemsavgift

Steg 1 och 2utbildade och HCPungdomar

600:- exkl.
medlemsavgift

299:- exkl.
medlemsavgift

500:- exkl
medlems- och
spelavgift

Tävling

8. Handlingsplan och strategi
Verksamheten ska upplevas som lustfylld av spelare. Träningen ska bedrivas på
övningsområdet, korthålsbanan och ute på banan. Meningen är att ge nybörjarna
möjlighet att snabbare lära sig spelet på banan utifrån sina egna förutsättningar.
Det nya utbildningsmaterialet Golfäventyret som vänder sig till barn mellan 7 och 12 år
ska genomsyra vår verksamhet. För att locka ungdomar till att träna och utvecklas ska vi
bygga en permanent 50- och 100 m bana.
Via sommarlägret (Skandia Cup lägret) erbjuds även ickemedlemmar att prova på golf
och genom ungdomsprojekt för tjejer erbjuds grupper av tjejer att prova på golf. 2-3
golflektioner i grupp vilket följs upp av ytterligare några tillfällen för de som visar
ytterligare intresse.
Föräldrar till tränande juniorer och elitspelande seniorer ska bidra till verksamheten.
Äldre juniorer ska delta som ledare i verksamheten för yngre spelare. Vi jobbar för att
hitta, utveckla och behålla duktiga juniorledare – både föräldrar och juniorer. Detta kan
ske genom att vi på klubben genomför GL1soft 2 timmar med föräldrar.
Våra ledare erbjuds golfledarutbildnings GL 1 och 2 under 2016.
Vi ska fortsätta att arbeta med en verksamhet som kan kvalitetssäkras och som inte är
beroende av enstaka personer. Golfäventyret förväntas att underlätta detta.
Vi ska arrangera 4 och 9 håls tävlingar för de olika grupperna. Våra ungdomar ska
uppmuntras att delta i distriktets tävlingar Konsum Värmland tour och Skandia Cup

