
 

 

JUNIORKOMMITTÉN 

 
Syfte 

Det övergripande syftet med juniorverksamheten är att erbjuda en bred, välorganiserad 

och meningsfull juniorverksamhet, där golfklubben ses som en självklar plats att tillbringa 

sin fritid på, även utanför organiserade träningar och andra aktiviteter. Vår verksamhet 

ska genomsyras av vår värdegrund och samtliga tränare och ledare ska vara väl förtrogna 

med Barnkonventionens formuleringar. 

 

Mål 

• Att 2025 ha mer än 190 juniorer i våra olika träningsgrupper. 

• Ökat andelen deltagare på våra olika kringaktiviteter med minst 5% varje år. 

 

Aktiviteter 

Juniorkommittén planerar och genomför i nära samarbete med klubbens tränare 

träningsverksamhet, tävlingar och andra sociala arrangemang med syfte att öka 

intresset för golf och golfrelaterade aktiviteter för klubbens breddjuniorer i åldern 4-

21. 

 

Träning 

• Fortsätta att erbjuda träningsverksamhet för våra juniorer året runt. 

• Erbjuda anpassad träning för breddjuniorer i åldern 4–21. 

• Erbjuda spel/tävling på korthålsbanan (en gång/månad under säsong, undantag 

för juli) för våra yngre juniorer som är på väg att ta Grönt Kort. Detta för att 

avdramatisera tävlingsmomentet och öka intresset för tävling, dessutom få 

juniorerna att förstå och se glädjen i att spela golf. 

• Arbeta vidare med vår tjejsatsning och skapa kontakt med en annan lokal ideell 

förening till vår verksamhet, för att på så sätt erbjuda tjejer en andra idrott 

#minandraidrott. 

• Sommarläger på klubben i samband med Teen Cupkvalet i juni, samt en lägervecka 
innan skolstart i augusti. 

• Endagsläger med olika teman. 

• Mörkergolf på senhösten. 

• Rekrytera fler än fyra nya juniorledare. 

• Knyta föräldrar till träningen för barn i åldern 4-12 år genom att erbjuda ledarutbildning. 

 

Sociala aktiviteter 

• Arbeta aktivt för att få fler juniorer att oftare gå ut och spela på banan och träna 

utanför den schemalagda gruppträningen. 

• Anordna en uppstartsaktivitet och en senhöstsaktivitet. 

• Ha med information om junioraktiviteterna i klubbens medlemsutskick fyra gånger per 

säsong. 



 

 

 
 
 

Tävlingar 

• Erbjuda minst två klubbtävlingar med klasser för alla juniorer i träning. 

• Delta med ett fullt lag i Norrortsligan 2021 samt Lilla Stockholmsligan. 

• Stå värd för någon av distriktets tävlingar, tex SGDF Mini Tour, SGDF Rookie Tour och Teen Tour 
First. 

• Få fler juniorer att tävla i klubbtävlingar och distriktets tävlingar. 

 

Övrigt 

• Tydlig genomgång och uppföljning av vår värdegrund gentemot våra golfare och föräldrar 

vid uppstarten där vi träffar juniorerna och föräldrarna tillsammans. Värdegrunden ska vara 

väl förankrad hos juniorer, ledare, tränare och föräldrar. 

• Fortsätta arbeta aktivt med rekrytering av nya ledare samt erbjuda utbildning till alla våra 

ledare. 

• Fortsätta arbeta aktivt med rekrytering av föräldrar till juniorkommittén. 

• All idrott hos oss utgår från barnkonventionen. Det säkerställer att alla barn vistas i en 

trygg miljö när de är på vår anläggning. 

 

Organisation 

I kommittén ingår Niklas Björnhöfde, William Lindfors, Mikael Norlén, Magnus Åström samt 

Johanna Holmberg från kansliet. 
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