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SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB
VP ELIT OCH JUNIOR 2018

VERKSAMHETSIDÉ
Vi erbjuder en bred verksamhet för barn och ungdomar och har plats för alla oavsett ambitionsnivå. Det innebär vi att har verksamhet som spänner från knatte till elit. Elitverksamheten omfattar i vissa fall spelare äldre än 21 år.
Vår önskan är att verksamheten ska ge unga en meningsfull fritidssysselsättning där de
kan umgås, utvecklas och ha roligt tillsammans. Vi vill erbjuda en gedigen golfutbildning
men även ge möjlighet att utvecklas på ett personligt plan – att lära för livet. Vi vill skapa
starka band med klubben så att juniorerna fortsätter i klubben som seniorer och kanske
som ideella ledare och/eller elitspelare.

VÄRDEGRUND
Vår värdegrund beskriver hur spelare och ledare bemöter varandra och agerar mot
varandra på träning och tävling. Vår ambition är att ständigt arbeta med värdegrundsrelaterade aktiviteter.
Golf är på många sätt en helt unik sport där fair-play är en grundbult och där vi umgås
över åldersgränser. Vett och etikett, sportsligt uppträdande och personligt ansvar är en
förutsättning för att kunna utöva idrotten. Golf är en kombination av individ- och lagsport. För Idrottskommitténs verksamhet har vi valt samma värdegrund som Svenska
Golfförbundet, men med några tillägg.
Aktiviteter och inriktning ska kunna ”silas” genom parametrarna:

-

Glädje: vår verksamhet ska präglas av glädje för golfen – under träning, tävling och i övrig verksamhet på klubben.

-

Hälsa: golfen utvecklar spelarens fysik, motorik, mentala kapacitet etc. Säkerhet i samband med spel är också en del av detta.

-

Ansvar: verksamheten är komplex och kräver att alla tar ansvar. På spelarnivå
innebär det ansvar för sitt spel, träning och tävlande. Det innebär också att
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man som tränare, coach eller förälder tar ansvar för att stötta verksamheten.
-

Ärlighet: är en av golfens grundpelare.
Det innebär också att vi är ärliga i samarbetet på och kring träningarna, och i arbetet med klubbverksamheten

VÅR VISION

Saltsjöbadens barn- och ungdomsverksamhet
är steget in till livslångt golfande.
Vi vill vara en av Sveriges ledande klubbar inom barn- och ungdomsgolf. Vi utmärker oss
med hög kvalitet på verksamheten, ett stort antal golfare men även löpande hög nivå på
klubblag och individuella spelare. Sammanfattningsvis strävar vi efter att vara ett föredöme när det gäller organisation och utveckling av barn och ungdomars golfkunnande.

STRATEGI
•

RESURSER Vi har en stor ambition i vår verksamhetsidé att erbjuda både
bredd och spets och att i det konkurrera väl med andra idrotter i Saltsjöbaden.
Med dessa ambitioner är resursfrågan avgörande. Bidraget från klubben är väsentligt. Därför är det viktigt att ekonomin för idrottskommitténs (IK) verksamhet
redovisas så att kostnader och intäkter är transparenta för klubben.

•

FÖRÄLDRAENGAGEMANG Vision och målsättningar förutsätter ett ökat och
mer strukturerat engagemang av föräldrar med tydligt ansvar och roller som
komplement till utsedda coacher och tränare. Det är ett mål med verksamheten
att detta genomförs. Strategin är att ha en tydlig organisation bortom IK som
ska koordinera och fördela arbetet till intresserade föräldrar avseende lagledare, samåkning, arrangemang utanför själva golfspelandet (trivselkväll, fotbollsgolf etc.) m.m.

•

REKRYTERING OCH UTBILDNING Vi ska bli bättre på ledarrekrytering genom
att göra de nya ledarna trygga i verksamheten. Det sker bl.a. genom utbildning
och tydlig beskrivning av ledarrollens uppdrag. Vi behöver en bredare organisation av ledare och engagerande föräldrar för att nå våra mål.

•

HJÄLPTRÄNARE Juniorer med ambition och som kommer i åtnjutande av
större stöd för sin träning, kommer att aktiveras som hjälptränare för att ta hand
om de yngre spelarna, exempelvis vid ”glassgolfen”.
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UTBILDNINGSPLANER Vi ska jobba med individuella utbildningsplaner. Tonåringar utvecklas olika, alla vill inte bli bäst. Klubben ska erbjuda träning på alla
nivåer, för dem som satsar men även för dem som håller på med andra idrotter.
Genom fokus på att behålla juniorer ger vi dem möjlighet att komma tillbaka senare från andra idrotter.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

-

Breddmålet innebär att vi långsiktigt ska ha >250 barn och juniorer i träning,
med aktiviteter som erbjuder utveckling mot aktivt tävlande och spelande på
och utanför klubben.

-

Spetsmålet innebär att vi kontinuerligt ska ha spelare aktivt tävlande, rankade i
SGF Teen Tour-systemet och spelare på samtliga tre nivåer i SGF Teen Tour.
Deltagande i SGF Junior Cup minst en plats i riksfinalen samt finalplats i JMI
finalen. Vi ska även ha ambitionen att stötta hemmaspelare ännu längre upp i
eliten. Detta säkerställer vi genom nya satsningen ”Team Saltsjöbaden 2022”.

-

Det är viktigt för vår klubb och idrott att till se att medlemsunderlaget utvecklas
och att vi har stor aktivitet kring klubben. Vår klubb ska vara ett ställe där man
vill vara. I konkurrens med andra sommaridrotter ska golfklubben vara i topp,
där familjer kan umgås och där barn och juniorer vill vara aktiva. Alla som visar
intresse ska hitta en plats i klubben.

-

Klubbens mål är att fortsätta den breda och framgångsrika satsningen bland
yngre golfare <12år och även öka antalet tjejer vårt övergripande mål är 50/50
fördelning. 2018 blir andra verksamhetsåret för ”Saltis golftjejer” som skall
stödja detta. Vi ska kunna ta hand om de som inte har golfande föräldrar.

MÅLSÄTTNINGAR 2018
Konkret är klubbens kortsiktiga mål att:

•
•
•

•
•

•
•
Öka

Fortsatt satsa extra på utveckling av tjejer och få dem mer engagerade i golfen,
bl.a. genom att ta nästa steg mot tävling och spel. Saltis golftjejer är en viktig
del i detta.
Satsa extra på klubbtävlingar som är ett första steg mot vidare tävlande. Tre
klubbtävlingar ska ha juniorklasser.
Klubben ska arrangera så att alla tävlande juniorer får möjlighet att delta i klubblag från ålder 8-21 år (från lilla Stockholmsserien till JSM och herrlag).
Klubben (årligen) slussar in minst åtta nya spelare på lägsta tournivå, Minitouren.
Klubben ska ha spelare på samtliga nivåer från Rookie tour, SGF Teen Tour
First till SGF Teen Tour Elite, SGF Teen Cup och JMI.
Klubben arrangerar minst två ungdomstourtävlingar i samarbete med Stockholms Golfförbund.
Utveckla lägerverksamhet, försöka få till en tjejgrupp under lägerveckorna.
deltagandet i SGF Teen Cup-kvalet med 10 deltagare.
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ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

-

Breddmålet innebär att vi långsiktigt ska ha >250 barn och juniorer i träning,
med aktiviteter som erbjuder utveckling mot aktivt tävlande och spelande på
och utanför klubben.

-

Spetsmålet innebär att vi kontinuerligt ska ha spelare aktivt tävlande, rankade i
SGF Teen Tour-systemet och spelare på samtliga tre nivåer i SGF Teen Tour.
Deltagande i SGF Junior Cup minst en plats i riksfinalen samt finalplats i JMI
finalen. Vi ska även ha ambitionen att stötta hemmaspelare ännu längre upp i
eliten. Detta säkerställer vi genom nya satsningen ”Team Saltsjöbaden 2022”.

-

Det är viktigt för vår klubb och idrott att till se att medlemsunderlaget utvecklas
och att vi har stor aktivitet kring klubben. Vår klubb ska vara ett ställe där man
vill vara. I konkurrens med andra sommaridrotter ska golfklubben vara i topp,
där familjer kan umgås och där barn och juniorer vill vara aktiva. Alla som visar
intresse ska hitta en plats i klubben.

-

Klubbens mål är att fortsätta den breda och framgångsrika satsningen bland
yngre golfare <12år och även öka antalet tjejer vårt övergripande mål är 50/50
fördelning. 2018 blir andra verksamhetsåret för ”Saltis golftjejer” som skall
stödja detta. Vi ska kunna ta hand om de som inte har golfande föräldrar.

MÅLSÄTTNINGAR 2018
Konkret är klubbens kortsiktiga mål att:

•
•
•

•
•

•
•
•

Fortsatt satsa extra på utveckling av tjejer och få dem mer engagerade i golfen,
bl.a. genom att ta nästa steg mot tävling och spel. Saltis golftjejer är en viktig
del i detta.
Satsa extra på klubbtävlingar som är ett första steg mot vidare tävlande. Tre
klubbtävlingar ska ha juniorklasser.
Klubben ska arrangera så att alla tävlande juniorer får möjlighet att delta i klubblag från ålder 8-21 år (från lilla Stockholmsserien till JSM och herrlag).
Klubben (årligen) slussar in minst åtta nya spelare på lägsta tournivå, Minitouren.
Klubben ska ha spelare på samtliga nivåer från Rookie tour, SGF Teen Tour
First till SGF Teen Tour Elite, SGF Teen Cup och JMI.
Klubben arrangerar minst två ungdomstourtävlingar i samarbete med Stockholms Golfförbund.
Utveckla lägerverksamhet, försöka få till en tjejgrupp under lägerveckorna.
Öka deltagandet i SGF Teen Cup-kvalet med 10 deltagare.

4

Verksamhetsplan GKS

2018-03-23

AKTIVITETER OCH GRUPPER
All träning och tävling bedrivs organiserat i följande grupper:

Knatteträning
Riktar sig till barn mellan 5 och 7 år som under lättsamma former och tillsammans med ett
antal föräldrar som tränare och med egna föräldrar närvarande skall lära sig golf. Föräldrarnas engagemang utgår ifrån en styrgrupp som i samråd med knatteansvarig arrangerar
och planerar verksamheten.
Golfjuniorer
Breddträning för juniorer (8-21 år) består av 13 träningstillfällen samt uppstart-och avslutningsdag. Ett antal läger under säsong erbjuds för barn i breddträning. Verksamheten drivs av klubbens professionella tränare. Under denna verksamhet ligger ”Saltis
golftjejer” som är en satsning för att skapa förutsättningar för fler tjejer att förkovra
sig i spelet upp i högre åldrar genom frekventa aktiviteter under året.
Tävlingsgrupp
För tjejer och killar (13-21 år) som är engagerade och motiverade golfspelare.
Spelarna i denna grupp har förmåga att fokusera och ta instruktioner samt visar ambition och intresse för träningen. Tävlingsgruppen är ett steg mot tävlingsgolf och
spelarna i denna grupp förväntas delta i tävlingar som exempelvis Mini-Tour, RookieTour, Lilla Stockholmsligan och klubbens egna juniortävlingar, SGF Teen Tour, JMI,
Future League, JSM och seriespel.
Under denna kategori, tävlingsgrupp, ligger sedan i år den nya verksamheten ”Team
Saltsjöbaden 2022” som är GKS satsning för juniorer och riktar sig till de ungdomar
som mer uttalat vill satsa på sitt golfande och som klubben identifierar som lovande
och bedöms ha lämpliga kvalifikationer att representera GKS i lagsammanhang. Team
Saltsjöbaden ger dessa juniorer goda förutsättningar att avancera i sin golfaktivitet i
form av lyft i både tränings- och tävlingssammanhang. Denna verksamhet är till största
del sponsorfinansierad.
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Tanken är att alla i träningsgruppen som under en säsong har förutsättningar att kliva
in i ”Team Saltsjöbaden 2022” ska kunna få ta del av verksamheten.
På ovan beskrivna sätt kan GKS stödja dem som är motiverade och har sportslig kapacitet att satsa utan att för den skull ge avkall på breddverksamheten gentemot klubbens juniorer.

ORGANISATION
Idrottskommitténs verksamhet omfattar barn och ungdomar 5-21 år samt elitlagen. IK
samverkar med styrelsen och klubbledning genom att vara representerade på styrelsemöten. IK har en egen budget och ansvarar för drift och utveckling av ungdoms- och
elitverksamheten (tävling, träning, utbildning events, bidragssökande m.m.).
Ordförande: Annika Green
Sekreterare:
Kassör/Ekonomiansvarig: Sylvester Lindahl
Tävlingsansvarig
Ansvarar för att vi har tävlingsledare på våra tävlingar och informera i de olika grupperna
om tävlingar både på klubben och utanför. Sylvester Lindahl/Fredrik Bengtson
Spelareutveckling tävlingsgrupperna
Ansvarar för ledarrekrytering och utbildning av ledare, utbildning av spelare som ligger utanför klubben. Fredrik Bengtson
Koordinator spelare/ledare knatte och träningsgrupper.
Fredrik Edwall & Fredrik Bengtson
Lok- ansvarig:
Ansvarar för samtliga aktivitetsstöd Annika Green
Aktivitetsansvarig
Uppstart, avslutningar och läger m.m
Marknads- och informationsansvarig
Hemsida, media, sociala medier m.m
Ansvar knattegrupperna
Filippa Helmersson
Ansvar träningsgrupperna
PGA utbildade tränare, samt en förälder.
Tävlingsgrupper
PGA utbildade tränare samt minst 1 coach (förälder).
Ungdomspool
Extra hjälpledare (tävlingsgrupperna).
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BESLUTSPROCESS OCH REVISION
Verksamhetsplanen revideras årligen av Idrottskommittén och beslutas av Styrelsen.
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