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Vision

Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, 
naturlig och familjär mötesplats för 
golfintresserade ungdomar.



Värdegrund

På Brevikens golfklubb står vi för 3G:

Golf

Glädje

Gemenskap



Strategi

• Juniortränarteam tränar ungdomarna
• Pron utbildar juniortränarteamet
• All juniorträning börjar vid samma tid
• Samarbeta med andra föreningar avseende 

träningsdagar
• Bra kommunikation med bolaget
• Samarbeta med närliggande skolor
• Låt ungdomar vara delaktiga i planering av 

aktiviteterna
• Årlig uppföljning av verksamhetsplan 



Övergripande målsättning

Träningen ska stimulera, utveckla till att 
ungdomarna så fort som möjligt kommer ut på 
golfbanan



Målområde

• Träning

• Tävling

• Rekrytering

• Kommunikation

• Ekonomi



Träning

• Bedriva träningen i 2-3 st träningsgrupper
 All juniorträning börjar på samma tid.

 Indelning i grupper efter spelförmåga.

 Sammanställa en övningsbank(Golfäventyret).

 Tävlingsmoment på varje träning.

• Skapa en tjejgrupp
 Inventera tjejjuniorer i klubben och göra en riktad inbjudan.

 Skapa delaktighet avseende träning och övriga aktiviteter.

• Ha 30 ungdomar i träning (2015).
 Aktiviteten för knattar och nya juniorer ska leda till grönt kort, klubbhcp.

 Överenskommelse med övriga föreningar angående juniorträningsdag



Tävling

• Erbjuda ett varierat utbud av juniorklubbtävlingar.
 Arrangera en juniortävling per månad. (Scramble, bästboll, poängbogey, slaggolf)

 Skapa juniorklass i klubbens ordinarie tävlingar.

 Junior-KM.

• Ha minst 5 spelare på Skandia distrikt.(2015)
 Inspirera till ökat tävlingsspel  på andra banor.

 Juniortävlingsutbyte med andra klubbar. 

• Arrangera en Skandia distrikt 2015
 Ansöka  om att arrangera hos VGF



Rekrytering

• Rekrytera erforderligt antal ledare till juniorteamet.
 Inventera kompetenser  i klubben. Riktad inbjudan .

 Föräldradialog avseende deltagande på träning.

 Visa upp vår verksamhetsplan. 

 Erbjuda utbildning för ledarna.

• Fördubbla antalet juniormedlemmar.
 Bjuda in skolor/föreningar till aktiviteter på golfbanan.

 ”Lagdag” Bjud in ditt lag.

 Ta med en kompis till träningen.

 Prova på verksamhet.

 Bjuda in undervisande lärare i idrott till träff på golfklubben. Visa vad vi på 
Brevikens golfklubb kan erbjuda.



Kommunikation

• Alla juniorer ,föräldrar och ledare ska veta var de kan hitta information 
om juniorverksamheten.

 Allt kommer att länkas från Brevikens.se( Idrott online, Facebook)

 Föräldramöte vår och höst

• Skapa en aktiv hemsida.

 Hålla hemsidan uppdaterad.

 Stämma av vad för information som ska finnas på hemsidan.



Ekonomi

• Få till fungerande LOK-stöds redovisning

 Skapa grupper i Idrott online.

 Juniorledarna får behörighet till Idrott online,

 Samarbete med SISU, avseende lärgrupp.



Organisation

Juniorkommitté
Ordförande

Ansvarar för: Sammankallande, ekonomi, övergripande ansvar, 
adjungerad till styrelsen. VGF kontakt

Ledamöter
Tävling

Ansvarar för: Kontaktperson mot tävlingskommittén, Skandia Tour, Skandia Cup

Rekrytering

Ansvarar för: Kontakt person mot andra föreningar och skolor. Inom klubben vara 
kontaktperson för idéer och aktiviteter gällande rekrytering av ungdomar och  ledare. 

Kommunikation

Ansvarar för: Informera om juniorverksamheten internt och externt. Hemsida. LOK-stöd 

Träning
Ansvarar för: Tillsammans med Pron planerar träningen. Förbereda träningstillfället. Tjejansvarig

Juniorledarteamet
Ansvarar för: Genomförande av träningen. Träningstävlingar 



Bra grejer att ha med

• Idrottonline.se, Breviken.se är bägge under bearbetning. 

• Facebook

• Alt. Socialt media

• Lappar på ICA, skolor, gym etc.

• DR i ett blad som delas ut lokalt

• Använda befintliga skärmar i klubbhuset

• Bättre skyltat på området

• Göra om området vid infarten till en snygg parkeringsplats för att visa att 
det är mycket folk på banan

• Bättre info på hemsidan om möjligheter att hyra skåp och vagnsplatser 
tex.



Bra grejer att ha med

• Bilder på all personal både på hemsidan och i entrén
• Liten trycksak med viktig info och telefonnr (typ Tibro AIK:s lilla gula)
• Riktade inbjudningar
• Föräldramöten vår och höst
• Pressmeddelanden samt skicka in egna artiklar och informera om vad 

som händer på banan. Gällande tävlingar, träningar och aktiviteter
• Skapa give-aways, småprylar som kan delas ut till gäster och även ha 

som priser på vanliga och träningstävlingar typ, greenmarkör, 
greenlagare, peg, keps etc.

• Sätta upp banderoll på utsidan av nätet på driving rangen
• Skylta på taket på klubbhuset
• Skylta infarten
•


