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1 INLEDNING 

Hussborgs golfklubb strävar efter en verksamhet som passar medlemmar i alla åldrar, 
var och en ska ges möjlighet att spela och träna golf utifrån sina förutsättningar. Golf är 
en idrott som kan utövas av alla oavsett ålder, kön, ambition, och förutsättningar. 

Hussborg golfklubb vill därför bedriva en bred och målinriktad satsning på ungdomsgolf. 
På så sätt utvecklas föreningen och vi skapar nödvändiga förutsättningar för framtiden. 
Vår strävan är att golfen skall vara en idrott som alla ungdomar kan tänka sig att välja 
som sin. 

 
2 VÄRDEGRUND 

Klubbens värdegrund finns noga beskriven i vår handlingsplan mot mobbing och 
kränkande behandling. Handlingsplanen finns med som underlag i all verksamhet 
klubben bedriver och innebär att alla medlemmar skall visa respekt för varandra 
oavsett, ålder kön ras eller religion. Umgänget i klubben skall utmärkas av vänskap och 
trivsel. Hussborgs golfklubb accepterar inte mobbning, trakasserier, våld, rasism eller 
annan form av kränkande behandling. Det är föreningens skyldighet att motverka 
negativa uttryck och det är alla tränare och funktionärers skyldighet att motverka varje 
form av kränkande behandling. 

Medlem som diskriminerar, mobbar, eller förtrycker andra äger inte rätt att delta i 
Hussborg golfklubbs verksamhet. 
 
3 VÅR VISION 

3.1 Juniorverksamheten 

Hussborgs golfklubb är en attraktiv klubb för juniorer och vår målsättning är att ha 
Medelpads bästa juniorverksamhet. Känsla av gemenskap och glädje med golfen som 
utgångspunkt skall genomsyra verksamheten. 

Vi strävar efter att vara omfattande genom samarbete med skolor och andra 
idrottsklubbar på orten. Vår verksamhet omfattar band annat träningar, tävlingar, läger 
och andra aktiviteter. 

Klubben skall ha många engagerande och välutbildade ledare som fostrar ungdomarna 
till ett gott föredöme för klubben och sina kamrater. 

Vi vill att juniorerna känner sig väl omhändertagna av klubbens övriga medlemmar och 
har full stöttning in sitt idrottsutövande. 

 
3.2 Vårt arbetssätt 

Till vår hjälp har vi ett löst sammansatt nätverk av intresserade föräldrar och 
medlemmar i klubben. Var och en kan bidra med sitt, ingen har krav på sig att göra mer 
än vad man förmår och vill.  
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3.2.1 Långsiktiga mål 

Vi vill 
 
 Öka antalet aktiva juniorer i träning/tävling. 

 Öka antalet aktiva tjejer i träning/tävling. 

 Att juniorer tävlar regelbundet  

 utveckla ett engagerat och välutbildat ledarteam 

 Att 10% av medlemmarna ska vara juniorer. 

3.2.2 Strategi 

Genom att erbjuda en verksamhet i nivå med övriga breddidrotter ska vi få fler 
ungdomar att välja golfen som sin sport. Det innebär bland annat att 
 

 Våra juniorer ska ha god tillgång till banan för träning och tävling. Vi ska erbjuda 
utrustning att låna för de som vill prova på sporten. 

 Intressera fler av juniorerna till kontinuerlig träning genom fasta tränings- och 
speltider där träningen genomförs under ledning av klubbens instruktör eller 
utbildad ledare som erbjuder roliga, välplanerade och omväxlande träningar 

 Vi ser föräldrasamverkan som en självklar och viktig del av föreningens 
verksamhet. 

 Klubben erbjuder alla juniorer fria rangebollar vid organiserad träning och i den 
omfattning tränaren avgör fria rangebollar för träning på egen hand. 

 Arbeta med att rekrytering av fler nya juniorer i samarbete skolorna i kommunen. 

 Juniorer och föräldrar skall ha en klar bild av vem som leder respektive grupp 
eller lag. 

 Rekrytera, utbilda och vidareutbilda fler ledare. 

 Stimulera seniorspelare med låga hcp att medverka vid juniorträningar och i 
”fadderverksamhet” 

 Vi har en god ekonomi och en tydlig budget som ger oss rutiner och ökad 
kunskap  

 Vi hjälper klubben att skapa en rolig och intressant anläggning där juniorerna 
tycker det är kul att ”hänga” och träna golf. 

 Ge de juniorer som genomför en seriös satsning mot elitstatus bästa möjliga 
förutsättningar till spel och träning. 

 Hålla en uppdaterad och attraktiv närvaro på sociala medier och klubbens 
hemsida 

 Skapa klara rutiner för spelschema, anmälningar och transporter till andra 
tävlingar än de på hemmabanan.  

 Vi ser positivt på att juniorer utövar andra idrotter samtidigt som golfen. 
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3.2.3 Mål 2021 

Under verksamhetåret ska vi fortsätta att utveckla oss mot en välorganiserad 
juniorverksamhet med träningsgrupper och träningspass anpassade för olika kategorier 
av spelare. 

Vi ska under 2021 genomföra följande verksamhet 

 Genomföra en säsongsupptakt tidigt på säsongen för redan aktiva juniorer 

 Erbjuda alla med ”grönt kort” ett organiserat speltillfälle minst varannan vecka 
under träningssäsongen 

 Genomföra olika tävlingsmoment för att träna och stimulera till tävlingsspel 

 Genomföra en golfskola på ett av oss anordnat golfläger 

 Delta I Durra Open (om den anordnas 2021) 

 Delta I Teen Cup  

 Behålla de ledare som varit aktiva under 2021 

 

För 2021 har vi följande mätbara mål 

Vi ska, när säsongen är över 

 Ha rekryterat någon ny ledare till verksamheten under 2021, alla ska ha deltagit 
i en grundutbildning (GL1) för ledare i verksamheten. 

 Ha rekryterat minst 5 nya juniorer som klubbmedlemmar 

 Ha minst 50% av nybörjarna som deltagit i Golfskolan kvar i verksamheten inför 
nästa säsong 

 Ha utvecklat minst 20% av Golfskolans deltagare med hcp >36-54 till officiellt 
hcp under 2021 

3.2.4 Vår verksamhet 

Vår verksamhet bygger på den metod som beskrivs i Svenska Golfförbundets bok 
”Golfäventyret”  

I vårt arbete ska vi vara noga med  

 Att på ett lekfullt engagerat sätt få barnen att tycka det är roligt med golf på 
Hussborg, och därigenom lägga grunden till deras fortsatta intresse av att vara 
med i föreningen. 

 Att träningen ska vara förberedd och välplanerad så att även våra minsta barn 
känner sig trygga. 

 Att engagera föräldrarna till att hjälpa till med diverse göromål kring 
verksamheten för att tränarna ska få mer tid över av träningstiden till spelarna. 

3.2.5 Ledare och Pro 

Hussborgs Golfklubb ställer höga krav på ledare och träningar på alla nivåer inom 
föreningen. Eftersom ledarnas engagemang delvis drivs på ett ideellt deltagande krävs 
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att ledarna har ett stort intresse för golf och för barnidrott i stort. Det finns en 
medvetenhet i föreningen om att olika åldrar kräver olika typer av ledarskap och i detta 
syfte är de flesta ledarna i Hussborgs Golfklubb föräldrar med egna barn i föreningen 

Eftersom ledarna är en central del i föreningens verksamhet är det viktigt att 
föreningens bästa sätts i första hand. För att leva upp till dessa krav, bör varje ledare 
uppträda efter nedan utsatta riktlinjer. 

 Range och banan ska lämnas i det skick man själv vill finna det. Någon av 
gruppens ledare bör komma först till, och gå sist från träningen. 

 Ledarna ska vid tävling visa gott uppförande och respektera de bestämmelser 
som domare anger vid varje tävlingstillfälle. 

 Ledarna ska närvara och på ett positivt sätt uppmuntra och coacha spelarna. 

 Ledarna ska stimuleras att ständigt utveckla i sitt ledarskap. Därför vill vi att 
ledarna aktivt tar vara på och respekterar den kunskap som andra ledare har. 

 Ledare sätter utveckling före resultat. Spelare ska uppmuntras komma så långt 
man önskar i sina respektive karriärer. 

 Ledarna har ansvar för att upprätthålla en personlig kontakt med spelarna 
avseende deras välmående och trygghet i klubben. 

 Ledare ska föregå med gott exempel. Barn gör inte som du säger, barn gör som 
du gör. 

3.2.6 Föräldrar 

Du förälder, vi vill att Du: 

 Tar del i ledarnas och föreningens information 

 Respekterar ledarna vid närvaro vid träning eller tävling. 

 Undviker att sätta press på ditt barn, uppmuntra och ge beröm till ditt barn för 
det han/hon är och gör. 

 Hjälper ditt barn att komma i tid till träningar och tävling. 

 Hjälper till som funktionär vid tävlingar. 

4 Aktiviteter säsongen 2021 

För hela aktivitetslistan gäller att genomförandet är avhängigt det engagemang som 
visas från klubbens medlammar, föräldrar till junikorer och andra intresserade. 

Utan intresse och engagemang från manga blir det inga aktiviteter av. 

4.1 Säsongsupptakt 

Planerat genomförande i mitten av maj-21 (plan 22-23/5) . En avslappnad men ändå 
spelinriktad start på säsongen för juniorer med hcp 54 eller lägre. 

4.2 Golfskola 

Enligt numer känt mönster 5 dagar golf direkt efter skolavslutningen.. Golflägret 
avslutas med tävling. 
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Antalet deltagare begränsas till 40 stycken.  

Genomförande är helt avhängigt tillgång på ledare för de grupper som skall delta. 
Bemanning sker under början av 2021. 

4.3 Träningstillfällen 

4.3.1 Teknikträning med Pro 

Spelare med hcp tränar under ledniong av Pro samt meriterade medlemmar I klubben. 
För delatagande I träning erfordras medlemskap med spelrätt. 

“Golfkul” en kväll I veckan för yngre nybörjare med inriktning att nå “Grönt Kort”. För 
delatagande I Golfkul erfordras medlemsskat “Hussknatte”. 

4.3.2 Speltillfällen på banan 

Ett anordnat speltillfälle per vecka. Öppet för juniorer med hcp 54 eller lägre. Även 
seniorspelare välkomnas att gå med juniorerena som kamrat och mentor. 

4.4 KM för juniorer 

Genomförs över 18 hål. 

4.5 Candells Cup 

Genomförs 2021. 

Prisbord fastställs av JK innan säsongen börjar. 

4.6 Säsongsavslutning 

Säsongen avslutas med Juniorscramble. 

Aktiva juiorer deras vänner och anhöriga inbjudna till en lättsam lagtävling. 
Klassindelning så att alla kan delta. 

Prisutdelning I serietävling. 

Prisbord fastställs av JK innan säsongen börjar. 

4.7 Mörkergolf 

Sista rycket. 

Vi spelar golf I mörker med lysande bollar. 

Beslut om genomförande tas under säsongen beroende på intresse, datum fastställs 
vid detta tillfälle. 


