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”Vi är alla överens. Vi snackar om det. Vi läser om nedåtgående
kurvor varje år. Vi är alla eniga om att något måste göras.
Vi behöver fylla på med fler unga golfare.
Vi på SGDF tar taktpinnen och slår första slaget!
Tillsammans är vi 58 starka spelare,
låt oss hjälpas åt i vårt nya projekt.”

👉
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Trenden
2017-2019
Diagrammet visar antalet
juniorer som spelat minst
en sällskaps - eller
tävlingsrond, en
nedåtgående trend.
Endast 80% av de
juniorerna som är
medlemmar i en klubb har
en registrerad rond. Var är
de andra 20%? Hur får vi
våra juniorer att bli
engagerade och välja golf
som en livslång idrott?

2017

2018
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2019

Vision

”Vi i SGDF vill att golf som idrott för barn
och ungdomar ska växa, vara en sport med
både motion och tävling, där glädje gör dem
till golfare för livet!”

Genom ett starkare samarbete med ständiga samtal över klubbgränserna vill
SGDF skapa en långsiktig och peppande golfverksamhet för de unga spelarna. Vi
finns till hands i form av en hubb med kunskap och nätverk för att tillsammans
med Stockholms golfklubbar ta juniorgolfen framåt och uppåt.
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Mål

Övergripande mål
Att golf som idrott för barn och ungdomar ska växa, vara en
sport med både motion och tävling och där glädje gör dem
till golfare för livet!

Detaljerade mål
Vi kommer tillsammans med alla golfklubbar i distriktet att
sätta detaljerade mål på ett möte hösten 2020.
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Ledord
Vi har tagit fram ledord
som är värdefulla i vår
process. Vi har sedan valt
att fylla ledorden med
värden som vi finner
högst relevanta för att nå
våra mål.
Använd gärna orden i er
egen verksamhet.
Ledorden är inte ett
facit, inte heller är de
skrivna i sten. Använd
dem som en kompass
och sätt er prägel på
dem genom att fylla dem
med egna värden.
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Definition: ”Fysisk aktivitet som
människor utför för att få motion
och rekreation eller uppnå
tävlingsresultat”.

Projektet ska verka och fungera
under en lång period, vi jobbar
över tid och har uthållighet. Det tar
tid att vända trenden!

(Nationalencyklopedin, www.ne.se)

Golf är en idrott och en viktig del i
barn och ungdomars liv.
Hemmaklubben – Vi som finns där
för att skapa en rolig och trygg
miljö där juniorer kan spela och
utvecklas i golf.

Gemensamt sätter vi mål på kort
och lång sikt.
Vi har som ambition att identifiera
framgångsrika tillvägagångssätt
och meningsfulla nya sätt att
arbeta ute på klubbarna.
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Möta juniorer på juniorers vis
genom digital kommunikation som
sociala medier, Youtube & e-mail.
Verbal kommunikation genom
personliga möten med klubbar och
spelare, ha en ständigt pågående
dialog.
Skapa dialog mellan SGDF och
klubbarna genom att genom att
bjuda in en referensgrupp med
klubbrepresentanter.

Med bra ideella ledare, så skapas delaktighet
över tid. Men hur får vi ledarna att stanna kvar?

Vi måste ha kunskap om vart vi är idag och
vart vi vill i framtiden. Detta gör vi genom att
ha tydliga och mätbara mål som vi kan följa
och ha kunskap om status för juniorer i hela
distriktet. Detta innefattar statistik,
nulägesanalys, dialoger och kunskapsutbyte
med klubbar som är goda exempel, analysen
sker ständigt över tid.

Skapa transparens genom att dela information
med varandra. Mellan distrikt och klubbar,
mellan klubbar och andra klubbar och även
mellan klubbar och medlemmar. Genom att
inkludera och vara mer öppen kan vi skapa mer
delaktighet och engagemang.
Alla delar på en klubb är viktiga. Shop,
restaurang, tränare, kanslipersonal med flera.
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Vi har tagit fram
”Hemmaklubben
”
- ett koncept för att
visuellt visa hur det ser
ut på en klubb och
vilka förutsättningar
som är viktiga för att
junioren ska välja golf
som en livslång idrott.
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” En junior kommer till en golfklubb för att spela golf.

Vilka resurser finns på plats för att hjälpa junioren att hitta
glädjen och utmaningen i idrotten för att vilja stanna och

fortsätta utvecklas? ”
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Föräldrar

Hemmaklubben

Viktig support. En förälder ger mentalt stöd
och bär på ett stort ansvar genom att ”ta
tempen” på frågan: Är golf kul?

Spontanidrott -Träna när du vill, vad du vill med vem du
vill! Viktigt att klubben skapar tillhörighet och sammanhang
samt ger träning och tävlingssupport.

Tävling

Tränare

Skapar utmaning och driv att förbättras,
är mätbart, uppfostrande och roligt.

Utveckling i teknik och mental träning,
det är kul att träna golf!

Ideella ledare

Golfkompisar

Vem finns på klubben som driver juniorfrågor,
grupper, tävlingar och läger?
Eldsjälar är viktiga!

Golfkompisar på klubben skapar känslan av
tillhörighet. De måste känna sig välkomna och ha
en plats att ”hänga på”.

Distriktsförbund

Förebilder

Skapar förutsättningar för att hitta golfkompisar över
klubbgränserna genom träningsgrupper och tävlingar.

Äldre juniorer, seniorer, proffs, tränare och ledare
ger inspiration och delar med sig av erfarenhet.
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Golfteam
STHLM

Distriktets roll – en hubb
Utbildning &
föreläsningar

Golfgrabb
STHLM
Golfteam
STHLM
PLUS

Facebookgrupp
Golftjej
STHLM

Träning
Juniorledarträff

Up-to-date
Idrott/SGDF

Tävling
Youtubekanal

SGDF
Alumni
Ideella
krafter

ERFA
& klubbsamarbeten
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Inspiration
från andra
idrotter

Tillsammans vänder vi trenden!
SGDF vänder inte trenden på egen hand! En förutsättning för att lyckas är att vi jobbar
tillsammans. Vi ska forma innehållet i ”Nu vänder Stockholm trenden” efter våra olika
förutsättningar och erfarenheter tillsammans. Detta är ett levande projekt som vi kommer
jobba med tillsammans genom samtal och träffar över tid. Det här bara startskottet!

Nu börjar arbetet med att vända trenden
1. Utse en person på er golfklubb som blir projektansvarig. Skicka in ett
namn och kontaktuppgifter så snart som möjligt genom att klicka
här.
2. Granska er egen verksamhet genom att besvara frågorna som vi
skickar med i detta dokument.
3. Ta fram nyckeltal för juniorer på er klubb. Hur tar ni ut den? läs här

Save the date!
Onsdagen 4 november kl 18-21 ses vi på Ersta Konferens. Då bjuder vi in er till en träff där vi
kommer att jobba aktivt i en workshop och lyssna på olika erfarenheter. Till dess, gör er
hemläxa, granska er verksamhet och kom redo för att hjälpa oss att vända trenden!
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Övning att göra på klubben.
👉Ta med svar till träffen i november!
Hur mår er hemmaklubb?

Ja

Nej Fritext

Hur många juniorer har ni i träning?
Hur många juniorer tävlar aktivt?
Vilka resurser finns? (träningsområden, tränare, ideella ledare)
Har ni bra samarbete med grannklubbar?
Hur jobbar ni med ideella ledare och vad gör ni för att behålla dem?

Är alla anställda/pro på klubben delaktiga i ert arbete med juniorer?
Har ni en idrottsansvarig?
Har ni en verksamhetsplan som inkluderar juniorer?
Finns juniorer representerade i styrelse eller kommittéer?
Vilka förebilder finns på klubben?
Deltar ni aktivt på distriktets träffar?
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Kontaktpersoner i initiativet
Fredrik Bengtsson
Ordförande SGDF Idrottssektion
070-554 50 65, fredrik.bengtsson@sgdf.se
Anna Karis
SGDF Idrottssektion
072-170 92 30, anna.karis@sgdf.se
Christina von Wachenfeldt
SGDF Kansli, Idrottskonsulent
070-554 74 30, stina@sgdf.se
Länkar
Facebookgrupp | Youtubekanal | Hemsida
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