VÄRDEGRUND FÖR VERKSAMHETEN
ATT FÅ BOLLEN I HÅL
Alla som spelar golf försöker göra samma sak. De försöker att få bollen i hål på så få slag som
möjligt. På 18 hål behöver nybörjare oftast över 100 slag, medan proffsen på touren ofta
klarar sig med färre än 70. Det verkar inte alltid som om Tiger Woods och de som precis har
tagit grönt kort håller på med samma sak, men det är precis vad de gör. De försöker få bollen i
hål!
MÄNNISKA SOM SPELAR GOLF, INTE GOLFSPELARE SOM RÅKAR VARA
MÄNNISKA
Du är inte sämre för att du hade 101 slag. Du är inte bättre för att du hade 68 slag. Du är alltid
densamma. 101 och 68 är bara två sifferkombinationer som visar hur många slag som
användes för att spela 18 hål golf. Det är viktigt att skilja personen från prestationen, vilket
gör att spelaren slipper känna att hans eller hennes värde som människa styrs av vad som
presteras på banan.
Ingen blir bättre golfspelare av att höra hur dålig han eller hon är. Istället bör ledare
uppmuntra och ställa samma frågor oavsett resultat.
Vad var bra?
Vad kan bli bättre?
Hur kan det bli bättre?
VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK
Ibland får du sällskap på vägen och ibland är du ensam. Varje människa är unik likaväl som
varje sving är det. Målet är att på bästa sätt stötta varje spelare som finns i verksamheten.
Ibland sker detta i grupp. Ofta uppnås en synergieffekt när man jobbar tillsammans och tar till
vara varandras kunskap och kompetens.
Trots att den mesta delen av verksamheten sker i grupper, tror vi att det är viktigt att även
stötta spelarna individuellt. Golf är i grund och botten en individuell sport och varje spelare
bör ges möjlighet att utveckla sitt unika sätt att träna, spela, tänka, resa och leva på.
JUNIORVERKSAMHETEN
ALLA ÄR VÄLKOMNA
Det absolut viktigaste är att de knattar och juniorer som idag finns i klubben känner att de är
en del av klubben, att de känner sig hemma och att de får möjlighet att utvecklas. Att de
erbjuds plats i en lämplig träningsgrupp är självklart, men det är också viktigt att de och deras
föräldrar får information om vad klubben och golfen står för.
Det är viktigt att det finns träningsgrupper för alla typer av unga golfare, både killar och tjejer,
och att dessa grupper har en ledare utöver tränaren. Den som är ledare för en knatte eller
juniorgrupp behöver inte själv vara duktig golfare.
ATT STÄLLA KRAV
Det ställs krav på de som är med i knatte- och juniorverksamheten, dock inte resultatkrav utan

processkrav. Kraven är att alltid göra sitt bästa och att alltid försöka. Har de gjort detta har de
inget att skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. De har gjort sitt
bästa och ingen vare sig de själva eller någon annan kan kräva mer.
VIKTIGT FÖR EN BRA JUNIORVERKSAMHET
1. att uppmuntra och möjliggöra för knattar och juniorer att spela och tävla på andra banor
2. bra andel juniorer i klubben (20 - 25 %)
3. kontinuerligt inhämta influenser från klubbar med bra juniorverksamhet
4. att föräldrar engageras som ledare
5. ständigt rekrytera juniorer i närområdet
6. att tjejer ges möjlighet till träning med andra tjejer
7. möjlighet att träna och tävla i olika åldrar
8. kontinuerligt rekrytera ledare
9. utbilda ledare både internt och externt
ELITVERKSAMHETEN
SPETSIG SPETS
Elitverksamheten är en fortsättning av juniorverksamheten, skillnaden är de krav som ställs.
Först och främst ställs det krav på inställningen till golfen. Denna avspeglar sig främst i
spelarens attityd till träning och tävling. Det skall finnas en ambition att nå åtminstone
nationell elitnivå för att klubben skall satsa fullt ut på spelaren.
VIDGA VYERNA
"De flesta är rädda för att testa hur bra de kan bli. De lever hellre med tron att de kunde ha
blivit, istället för med vetskapen om att de inte kunde."
Jesper Parnevik
En öppen attityd gentemot omvärlden är en förutsättning för en bra elitverksamhet. Att testa
gränser för att se hur bra han eller hon kan bli är något att uppmuntra. I en bra idrottsmiljö blir
det en självklarhet att våga stå ut, att våga testa gränser, att våga bli bäst. Att våga misslyckas
10 gånger för att lyckas den 11 och då ha lärt sig ytterligare en del om golfen. Skillnaden
mellan drömmar och fantasier är hårt arbete.
Ledare/Tränare/Coacher
"Man ska finnas tillgänglig. Hjälpa och stödja. Förmedla kunskap. Vara entusiastisk. Ge
energi."
Tommy Söderberg om vad som kännetecknar en bra ledare
Vi håller med fotbollens förbundskapten i det han säger och gör vårt bästa för att leva upp till
detta. En förutsättning för att uppnå detta är att många gör lite till skillnad från att några gör
mycket.

