Hofgårds Golfklubb
Verksamhetsplan Juniorer

Vision
Att ha en klubb med många juniorer där man tillsammans har kul och tränar och
tävlar med stöd av tränare och med föräldrar som aktiva ledare.
Idrotten är viktig för att utvecklas både som människa och golfare. All
verksamhet sker under gott humör och med stor hänsyn till varandra och
till miljö.
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Träning, målsättning – strategi – aktiviteter
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4

Socialt, målsättning – strategi – aktiviteter
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Kommunikation, målsättning – strategi – aktiviteter
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Ledare, målsättning – strategi – aktiviteter
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Rekrytering, målsättning – strategi – aktiviteter
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Utbildning, målsättning – strategi – aktiviteter
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Organisation
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Målsättning – strategi – aktiviteter definieras under respektive rubrik;
●
●
●
●
●
●

Träning
Tävling
Socialt
Kommunikation
Ledare
Rekrytering
● Utbildning

Träning
Målsättning
●
●
●
●

Åldersrelaterad gruppindelning med hänsyn till kompisar
Max 10 juniorer per träningsgrupp
Extra träning individuellt för de som har engagemang och vilja
Viss gruppträning äger rum på helger

Strategi
PGA-pro ansvarar för träningen
En ansvarig ledare per träningsgrupp och tillfälle
Ledare och äldre juniorer assisterar pron
Aktiviteter
▪ Öppet hus sportlov 22/2 för alla juniorer
▪ Vinterträning junior och elit
6 söndagar, start 28/2, kl. 11-13 elit, 13-15 juniorer.
▪ Träningsgrupper om vardera max 10 pers. Start 5/4 och tom
sept. Tisdagar kl. 17-18, kl.18-19, kl.19-20,
indelning – ålder, ev tjejgrupp
▪ Golfkul, 5-7 år, grupper om ca 15-20 pers
Söndagar 13-14, start 10/4 och tom sept
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▪ Tävlingsgrupp, max 10 pers,
söndagar 14-15 med spel efteråt, start 10/4 och tom sept
(diskutera med Kalle om alt dag)
▪ Öppet hus – pröva på, söndag 10 april kl 10-16
▪ Vårläger, 29/3-1/4, dag 1 på klubben, dag 2 på Golfarenan
Halmstad inkl övernattning, dag 3 spel i Halmstad, dag 4 spel
på klubben,
▪ Skandia Cup-läger, 20-23/6 på klubben för alla juniorer inkl
klubbkval Skandia Cup

Tävling
Målsättning
Att tävla är naturligt i golfen, såväl för flickor som pojkar
Individuella tävlingar
● Klubbens egen juniortour, 4 tävlingar eller fler
● Skandia Distriktstour och Skandia Tour
● JMI Tour
● Hofgårdens Junior Open
● Nordea Future Tour och Nordea Tour
Lagtävlingar
● Hallands Junior Cup
● JSM Klubblag ?
● Gbg Juniorserier ?
● Göteborg Golf Cup
● Klubbmatcher
Strategi
En utsedd tävlingsansvarig
Att ha ledare till klubbens egna juniortävlingar
Aktiviteter
På klubben
▪ Nybörjar- och knattetävlingar enligt Golfäventyret
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▪ Hofgårds Junior Tour med 4-6 tävlingar

▪ Hallandstouren sön 12/6, flickor/pojkar A B och C klass
▪ Hofgårds Junior Open 25/9 18 hål, hcp flickor -12, hcp
pojkar -8
Externa tävlingar
▪ Genomför gemensamma inspel inför extern tävling om
möjligt
▪ Skandia Tour
▪ JMI Tour
▪ Klubbmatcher mot andra klubbar, ex Varberg GK
▪ Göteborg Golf Cup, 6 spelare i laget, 8-12/8
▪ JSM Klubblag ?
▪ Gbg Juniorserier ?
▪ GoreTex ProAm

Sociala aktiviteter
Målsättning
Att tillsammans genomföra flera aktiviteter under året
Strategi
Utse ansvariga
Budget + planering
Aktiviteter
●
●
●
●
●

Öppet Hus 22/2 (sportlovet)
Öppet hus på klubben, 10/4
Träningsgruppaktiviteter
Egen junioraktivitet i Tävlingsveckan, 25-31/7
Julfest 3 alt 4/12 med om möjligt spel på banan
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Kommunikation
Målsättning
Att använda kanaler som når ledare, föräldrar och juniorer
Att nå “alla” kommuninvånare
Strategi
Utse huvudansvarig
Användningsområden
● Brev – inbjudan skolan
● Webb – information, arkiv
● Mail – nyhetsbrev, kallelser, inbjudan
● Anslagstavlan – nyheter-papper på väggen
● Hallands Nyheter – redaktionellt, annonser
● Facebook – tipsa inför, berätta vad som hänt
● Sluten Facebook-grupp för juniorer och föräldrar
● Föräldramöten – på klubben, vår o sommar
Aktiviteter
▪ Kalendarie på vår webbplats, obs måste vara aktuell
▪ Sluten Facebookgrupp för juniorer, inkl föräldrar till barn
under 13 år – Ansvarig ?
▪ Idrott On Line – sms alt mms
▪ Idrott On Line – LOK-stöd
▪ Juniortavlan i klubbhuset
▪ Uppstartsbrev inkl medlemsbrickor – febr/mars
▪ Föräldramöten ex Golfäventyret

Ledare
Målsättning
● ha både Organisations- och Aktivitetsledare
● använda äldre juniorer
● inspirera föräldrar att medverka
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●
●
●
●
●

övriga personer, ex seniorer
minst en ledare till varje träningsgrupp
ha en fullvärdig Juniorkommitté
erbjuda utbildning för blivande ledare
uppmuntran till verksamma ledare

Strategi
Utse ansvarig
Uppmuntra ledare genom egna aktiviteter
Utveckla nya och verksamma ledare genom anpassad utbildning
Aktiviteter
● Rekrytering av ledare bland föräldrar i samband med
gruppträning
● Information till ledare om klubbens struktur inkl kultur
● Genomför ledarutbildning i GL1 Praktik
● Genomför Golfäventyret för föräldrar
● Kontakta seniorer för ledaruppdrag, ex vid tävlingar

Rekrytering
Målsättning
● Samarbeta med skolan för att locka juniorer
● Samarbeta med andra idrottsföreningar
● Kontakta medlemmar om deras barn alt barnbarn
Strategi
Utse ansvarig
Ha golfaktiviteter ex Öppet Hus och golfskola
Samarbeta med skolan även utanför golfen, ex för lektioner NO
Ta med en kompis
Utnyttja Golfäventyret
Aktiviteter
● Inbjudan till skolans elever
● Inbjudan till andra idrottsklubbars medlemmar
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● Annonsering i lokal press
● Ha en film på vår webbplats, ex från Golfäventyret
● Golfskola under sommarlovet

Utbildning
Målsättning
▪
▪
▪
▪

Ge medlemmarna information om juniorverksamheten
Genomföra ledarutbildning GL1 Praktik
För spelare – regler, spelstrategi, mat, sömn, fys och mentalt
Grönt Kort

Strategi
Utse ansvarig
Budget och planering
Aktiviteter
För spelare
▪
▪
▪
▪
▪

Spelstrategi
Regler
Kost och sömn
Fys
Mentalt

För ledare
● Information om klubben och dess verksamhet
● Golfäventyret
● GL1 Praktik

Ekonomi
Verksamheten finansieras genom deltagarnas träningsavgifter samt klubben
bidrag
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● Bidrag från stat och kommun
● Partners eller sponsors bidrag kan gå direkt till
juniorverksamheten
● De olika träningsgrupperna har differentierade avgifter
Tävlingsgruppen
● Skandia Tour, JMI eller motsvarande –
ersättning per år max 8000:● Speciella satsningar diskuteras med JK/Styrelse

Organisation
Juniorkommittén
Ordförande
Sekreterare

Hans-Inge Carlsson
Susanne Jacobsson

Kassör

Owe Lundström

Ledamot

Samuel Svensén

Ledamot

Sven-Erik Olsson

Ledamot

Anders Svensén

Aktivitetsansvariga
Träning
Tävling

Anders Svensén
Sven-Erik Olsson

Socialt

Ari Oivanen

Kommunikation

Susanne Jacobsson

Ledare

Hans-Inge Carlsson

Rekrytering

Hans-Inge Carlsson

Utbildning

Owe Lundström

Ekonomi

Owe Lundström
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