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Verksamhetsplan för juniorverksamheten på Kårsta Golfklubb 2018
Detta är vår klubb
Kårsta Golfklubb i Örebro är en familjär och trivsam golfklubb som grundades 1991 och vi är idag
ca 1 600 medlemmar. Vi har verksamhet som riktar sig till alla nivåer och åldrar, vår yngsta
medlem är 5 år och vår äldsta medlem är 96 år.
Kårsta Golfklubb ska erbjuda medlemmar, gäster och samarbetspartners en golfanläggning med
hög kvalité och god tillgänglighet i en trivsam miljö. Vi ska erbjuda en idrottsverksamhet som
utvecklar golfspelet med syfte att skapa ett livslångt intresse för golf. Vi gör det för att människor
ska ha roligt, må bättre och uppleva social gemenskap.
Vår vision
”Människor ler och längtar tillbaks till Kårsta GK”
Vår värdegrund
Glädje
Glädjen är grunden i vår verksamhet. Människor som känner glädje kommer att trivas på vår
anläggning både som medlem, gäst och anställd. Att KUL-faktorn är hög i all vår verksamhet är
därför en viktig framgångsfaktor för Kårsta GK. Vår verksamhet ska därför präglas av mycket skratt
och ett positivt uppträdande.
Bemötande
Vår idé om den familjära golfklubben handlar om att bemötande är lika viktigt som att spela. Det
innebär att hela besöket på Kårsta ska kännas välkomnande och personligt, från första mötet till
”hej då för idag”. Vi eftersträvar hög service och möten där människor har trevligt och blir sedda.
Alla är välkomna
Alla som vill ska kunna delta i vår verksamhet utifrån sina förutsättningar – Alla som vill, oavsett
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska
förutsättningar, är välkomna till vår golfklubb.
Klubbkänsla
Vi värnar om vår klubbkänsla och utgår därför alltid från klubbens bästa i våra beslut och
handlingar. Det innebär att vi ser och förstår helheten i vår verksamhet och att alla
roller/verksamheter bidrar till att utveckla klubben.
Engagemang
Klubben utvecklas genom ett starkt engagemang från både ideella och från medarbetare. Varje idé
och åsikt behandlas med största respekt där varje individ är värdefull och har lika värde.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom
ramarna för överenskommelser, inom ramen för klubbens stadgar och för en god etik och moral.
Att verka mot fusk, doping, en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som
utanför golfbanan.

Kårsta 811, 705 91 Örebro | 019–22 75 02 | www.karstagk.se

217-11-20

Vision och Värdegrund för juniorverksamheten
Visionen och den värdegrund för junior- och elitverksamheten kommer att arbetas fram
till säsongen 2018.
Den kommer att handla om:
”Kårsta Golfklubb ska bli ett ställe där juniorer vill hänga och självklart spela golf!”
-

Att det skall vara kul och man skall känna glädje
Att man vill göra det tillsammans med kompisar
Att det skall leda till utveckling i golf
Att man skall känna spänning
Att verksamheten (innehåll/ledare) skall vara seriösa

En bra plan är starten
Juniorverksamheten kommer att gå efter den mall som Svenska Golfförbundet tagit fram:
Denna plan är framtagen för att vara en guide för att ta fram och att använda en verksamhetsplan
för en golfklubbs verksamhet. Själva utformningen utgår från en grundläggande mall för
verksamhetsplan och så att den direkt kopplar till de verktyg och de material som Svenska
Golfförbundet använder.
Själva innehållet följer Utvecklingstrappan, spelarmaterial som GolfÄventyret och de olika
ledarutbildningarna som finns. Under delen målsättning har vi skrivit in Nyckeltal för
juniorverksamhet.
Målet (och kravet) från de som deltar är:
-

Att det skall vara kul och man skall känna glädje
Att man vill göra det tillsammans med kompisar
Att det skall leda till utveckling i golf
Att man skall känna spänning
Att verksamheten (innehåll/ledare) skall vara seriösa

Mallen är en väldigt bra start och täcker in de flesta av de delar som skall finnas med.

Juniorkonsulent
Genom idrottslyftet stödjer Svenska Golfförbundet klubbarnas juniorverksamhet. Under
Juniorlyftet så är en av dessa satsningar att Juniorkonsulenter stöttar golfklubbar i deras
utveckling av juniorverksamheten. Juniorkonsulentens utgångspunkt är Nykeltal i
juniorverksamhet där resultatet används för att skapa en verksamhetsplan med aktiviteter
som leder till utveckling.
Kårstas junior- och elitverksamhet kommer ta hjälp av denna Juniorkonsulent.
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Målsättning
Under året har vi verksamhet för följande delar av juniorgolfen
1.
2.
3.

Barn (0–12 år)
Ungdom (13–15 år)
Satsande junior (16-21 år)

Kårsta Golfklubb har under år 2017 haft 268 st juniormedlemmar. Varav 60 st är flickor och 208 st
är pojkar.
Vi vill att Kårsta Golfklubbs juniorverksamhet fortsätter att växa och vi vill även utveckla den så att
den följer och ser ut som andra idrottsverksamheter.
Barn och vuxna ställer högre krav på sin fritidssysselsättning och därför vill vi jobba med att de just
ska välja golf i den ökande konkurrensen av vår tid och andra sporter.
Vi kommer även att försöka få mer tjejer att spela golf.
Målet är att Kårsta Golfklubb ska bli ett ställe där juniorer vill hänga och självklart spela golf!

Organisation
De personer som är med i verksamheten har alla erfarenheter och bakgrund från golf i olika
sammanhang. Leif Rydell har varit ordförande i Junior- och elitkommittén sedan 2016 och från
2018 övertar Jenny Lindstedt över den rollen. Några i organisationen har varit med i många år och
några är nyare – vilket är en bra kombination. Mathias Edberg som är tränare har jobbat som pro
på klubben sedan 2012 och är även anställd av klubben sen några år tillbaka.
Junior- och Elitkommittén
Roll
Beskrivning
Namn
Ordförande
Ansvarig för kommittén och ekonomin
Jenny Lindstedt
Kommittéresurs SGF Junior Tour
Leif Rydell
Kommittéresurs Sponsorkontakt
Mats Bergström
Kommittéresurs Golfkul
Fredrik Sundström
Kommittéresurs Kårstabladet och tävling
Peter Graff
Kommittéresurs Grönberg Trophy
Rickard Grönberg
Kommittéresurs Tävling Kårsta Open
Joakim Björnstad
Kommittéresurs Tävling och div
Thomas Berglund
Tränare
Tränaransvarig
Mathias Edberg
Ev. kommer det tillkomma fler kommittéresurser till säsongen 2018.

Aktivitetsplan
Golfkul
Här blandar vi golfträning med lekar som utvecklar barnets golfintresse.
Vi kommer att introducera Golfäventyret som bok och innehåll i träningarna. Materialet från är lätt
och barnen tillsammans med föräldrar kan själva träna och utvecklas.
Golfäventyret innehåller också en hel del saker som gör att barnen på ett roligt och naturligt sätt
kommer in i klubben och golfens tradition.
Inget medlemskap krävs i Kårsta GK för att vara med i Golfkul.
Under 2017 var det ca 60 barn i åldrarna 6-9 år. Så till 2018 kommer det behövas ca 12 stycken
ledare. Elitjuniorerna är obligatoriskt med som ledare.
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Breddträning
Vänder sig till barn och ungdomar som är redo för eller har tagit ”Grönt kort”. Vi anpassar
grupperna efter ålder och nivå och ansvarig för träningarna är vår tränare Mathias Edberg som
genomför träningen tillsammans med hjälptränare.
Breddgrupp Tjejer
En träningsgrupp bara för tjejer.
Tävlingsgrupper
Spelare som har ambitionen att tävla har möjlighet att vara med i någon av våra tävlingsgrupper.
Träning med tävlingsinriktning som leds av vår tränare Mathias Edberg.
Krav på medlemskap i Kårsta GK
Elit-B
För spelare som valt att satsa på golfen med ambitionen att bli riktigt bra golfare. Träningen är
individuellt anpassad samtidigt som vi jobbar mycket med sammanhållningen i gruppen.
Elit-A
Här tränar våra bästa och mest målmedvetna spelare. Träningen är individuellt anpassad och dessa
spelare utgör grunden i vårt representationslag.

Tjejsatsning
Vi vill få fler tjejer att spela golf och det finns ett samarbete i Örebro Läns Golfförbund ”Tjejsatsning i Örebro”.
Kårsta Golfklubb är en av pilotklubbarna ”Vision 50/50 – På väg till ett jämställt golfsverige”.
Det är ett långsiktigt förändringsarbete som Svenska Golfförbundet tagit fram för att öka
jämställdheten i Golfsverige och få fler kvinnor som spelare och ledare.

Föräldraträffar, ledarutbildning och information
Vi tror att det är viktigt att få föräldrar mer involverade i juniorverksamheten.
Vi vill utveckla juniorverksamheten så att den följer och ser ut som andra idrottsverksamheter.
Barn och vuxna ställer högre krav på sin fritidssysselsättning och därför vill vi jobba med att de just
ska välja golf i den ökande konkurrensen av vår tid och andra sporter.
Vi kommer att försöka få med föräldrar och att de bli mer engagerade, t.ex. blir några golfledare till
Golfkul och breddgrupperna. Det är också för att vår tränare Mathias ska hinna med både juniorer
och seniorer. Detta tror vi kommer att leda till att juniorer tillsammans med sin familj vill vara mer
på klubben.
Vi ordnar föräldraträffar där vi informerar om verksamheten och tar in synpunkter på
verksamheten. Detta sker en gång på våren och en gång på hösten.
Vi kommer att erbjuda dessa föräldrar och även ledare att utbildas genom Golfäventyret och det
kommer vara Markus Otternäs som håller i denna utbildning.

Golfläger
Ett golfläger kommer att hållas efter skolavslutningen och kommer att vara i minst fyra dagar.
Lägret avslutas med tävlingar i olika åldersklasser och även med kval till SGF Junior Cup (Tidigare
Skandia Cup).
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Tävlingar (de tävlingar som klubben organiserar)
Våra barn, ungdomar och satsande juniorer har följande tävlingstillfällen.
Nr

Namn
Ev. en familjetävling

Datum
Juni

SGF Junior Cup kval

Juni

Målgrupp
30-bana

Åldersgrupp Kommentar
Golfkul (6-9) Familjedag/dagar
I anslutning till juniorläger

SGF Junior Tour

Tidigare Skandia Tour

SGF Junior Tour First + 29 juni
Golfäventyret Cup
Örebro Junior Tour
29 juni

Ett lyckat koncept som
Linde GK hade 2017

Kårsta Juniortrofé

Säsongen

Alla

6-21

På juniorernas egna
tider på söndagar kl. 16-17

Länscupen Hcp
Länscupen Open

Nytt för 2018 genom
ÖLGF ”Ryder Cup”

Mathias Grönberg
Trophy
Kårsta Open

Augusti

Träningsgrupper 9-16

Mörkergolf

Oktober

Träningsgrupper 9-16

Elitserien
Elitlaget har gått upp i högsta serien – Elitserien. Vi ser med spänning fram emot att få spela SM i
Klubblag vilket kommer spelas på Barsebäck 18-21 juli 2018.

Kårsta 811, 705 91 Örebro | 019–22 75 02 | www.karstagk.se

Prioriterade frågor från Kårsta Golfklubb
Hur kan ni bidra till att förbättra golfvett hos spelare?
Genom att utbilda våra juniorer på träningarna och ute på banan och även genom att utbilda våra
ledare. På så sätt lär alla sig i juniorverksamheten om golfvett.
Hur kan er verksamhet bidra till att skapa bättre speltempo?
Genom att utbilda våra juniorer på träningarna och ute på banan och även genom att utbilda våra
ledare. På så sett lär alla sig i juniorverksamheten vad ett bra speltempo är.

Vi måste vara noga med beläggningen och hur vi bokar upp banan för alla
klubbens aktiviteter framöver.
Hur nyttar vår verksamhet tiderna så effektivt som möjligt.
Juniorverksamheten ser fram emot att under säsongen 2018 fått egna tider att förfoga över, liksom
herr- och damgolfen har.
Dessa juniortider är på söndagar mellan kl. 16-17 och det kommer blir jättebra för juniorer att få
komma ut och träna på banan. Dessa tider är inte heller de mest attraktiva tiderna på veckorna så
detta ser vår verksamhet inte som ett problem som kommer stoppa upp t.ex. gäster och övriga
medlemmar.
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