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Vad ska vi prata om idag?
• Golf och golf på Torslanda GK
• Målsättning
• Verksamhet

• På klubben
• Utanför klubben

• Ansvar
• Engagemang
• Aktivitetsrapportering
• Lediga roller

• Informationskanaler
• Hemsida
• Facebook



Golf

Golfspelet består i att spela en
boll med en klubba från en tee till
och i hålet genom ett eller flera
på varandra följande slag i
enlighet med reglerna.

Golf spelas utan domare. Spelet bygger på att man visar hänsyn
och följer reglerna. Alla spelare ska alltid uppträda på ett bra sätt
och visa sportsmannaskap. Det är detta som är golfspelets anda.



Golf på Torslanda

• Vi spelar med alla
• Vi tar hand om de yngre
• Vi tar hand om vår bana
• Vi berömmer våra med- och motspelare
• Vi uppför oss väl på banan här hemma och 

andra banor vi gästar
• Vi berömmer oss själva
• Vi sätter mål som vi själv kan påverka

På Torslanda spelar vi positiv golf.  Det är roligare 
och gör oss till bättre golfare.  Så här gör vi



LekaGolf



LekaGolf. Målsättning

Ha kul

Spela rockgolf

Gå vidare till A-grupp
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A. Målsättning - Grönt kort = HCP 54

För att spela på stora banan behövs grönt kort. Det gröna kortet är ett bevis på att du kan de 
grundläggande reglerna och att du även har kläm på säkerhet och etikett.  Så här går det till att få grönt 
kort om du är med i juniorträningen.

1. På fredagstävlingarna på lilla banan avancera bak till tee enligt pluppsystemet och till slut visa 
att du från tee kan spela de 6 hålen på 29 slag.

2. Teoriprov om regler, säkerhet och etikett. Det du behöver veta om regler, säkerhet, och 
etikett kan du läsa om i boken Golfäventyret. Boken finns att köpa/beställa 
på idrottsbokhandeln.se och kostar 150 kr.  Ledare får en gratis.

3. Medlemskap.

4. Spela därefter fadderrundor från 150-metersmarkeringen. Från 150-metersmarkeringen 
räknas hålen som par 3 hål. För att få två poäng på ett hål krävs ett resultat motsvarande tre 
slag över hålets ordinarie par, d.v.s. 6 slag.  När du spelat 9 hål från 150-metersmarkeringen 
och fått minst 18 poäng får du ditt gröna kort.

Det gröna kortet ger dig rätt att gå ut på din hemmabana. När du fått ditt gröna kort börjar du spela 
från tee 48.

Du kan spela fadderrundor i samband med fredagstävlingen. Om du vill spela en fadderrunda i 
samband med fredagstävlingen behöver du meddela tävlingsledaren via mail eller telefon eftersom du 
inte kan anmäla dig via golf.se. Men du kan också spela en fadderrunda när du vill med någon som har 
officiell handicap. Om du spelar en fadderrunda utanför fredagstävlingen och får ihop minst 18 poäng 
behöver du lämna in ett signerat scorekort i receptionen för att du ska få ditt gröna kort.

Du kan givetvis få grönt kort även om du inte vill spela fredagstävlingen.  Kontakta då Stefan så hjälper 
han dig.

http://www.sisuidrottsbocker.se/Golf%C3%A4ventyret.aspx#.U0AXTvhSiRs
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Vad händer på Torslanda GK
• Golfäventyret

• Barnen lär sig tillsammans i en träningsgrupp och utvecklas stegvis med 
hjälp av tränare och ledare som använder sig av materialet Golfäventyret. 
Det består av anpassade banor och olika utmaningar som barnen 
genomför vid organiserade träningar liksom vid egen träning.

• Träning
• Praktik (tränar- och ledarledd)

• Vår- och höstträning

• Teori (säkerhet och golfvett)
• Golfäventyret (individuell träning)
• Gemensamt teoriprov arangeras av ledare

• Tävling
• Fredagstävling

• Individuell anmälan via hemsidan

• Rockgolf
• Gruppen tävlar gemensamt och anmäler sig genom ledaren

• Läger
• Camp Carli

• Drivs av Stefan och går v26. Anmälan via hemsidan.



Vad händer utanför klubben
Short Game Tour

• Öppen för alla juniorer med HCP 54 eller bättre.

• Tävlingen har 4 omgångar under säsongen.

• Anmälan via www.golf.se.

• Mer information: http://www.ggf.nu/tavlingar/junior-och-
elittavlingar/short-game-tour/

Golftjej Göteborg
• Ett helårsprojekt för tjejer i åldern 13-21 år oavsett HCP. 

• Tjejerna får chansen att träffa nya golfkompisar från hela 
distriktet flera gånger per år.

• Mer information: 
http://www.ggf.nu/verksamhet/juniorverksamhet/golftjej-
goteborg/

http://www.golf.se/
http://www.ggf.nu/tavlingar/junior-och-elittavlingar/short-game-tour/
http://www.ggf.nu/verksamhet/juniorverksamhet/golftjej-goteborg/


Aktivitetsrapportering
LOK och aktivitetsstöd

12:05 eller 12:55:- per dag och deltagare i åldern 7-25 år

21:- eller 26:- för en resp. två ledare

Ledare ska vara minst 13 år.

Grupper ska vara ledarledda och ha minst 3 deltagare

Vår- och höstträning

I praktiken 15:- blir det 15:- per deltagare och dag

8A + 8B + 6C = 22 grupper med ca. 8 deltagare per grupp

16 × (8×1 + 8×2 + 6×3) × 8 × 15:- = 81,000:-

Hur gör vi

• IdrottOnline (via dator eller mobilapp)

• Stefan/tränare rapporterar närvaro vid träning

• Ledare rapporterar ledarledd spelträning

• Förälder hjälper barn att rapportera egen träning och 
spel på banan (måste vara 3+ledare)

• Tävlingsledare rapporterar medverkan i tävlingar

• Extra
• Läger för 20 pers – 300:- per dag  10,000:-

• Fredagstävling – 10000:-

• Rockgolf – 5000:-



B



B. Målsättning – Officiell handicap = HCP 36

• När du tagit till gröna kort och fått HCP 54 registrerar du 
helt enkelt dina rundor på www.golf.se.  På så vis kan du 
se ditt handicap gå ner från 54.

• För att få officiell handicap, alltså HCP 36, krävs att du 
kan få ihop 18 poäng eller mer under en niohålsrunda 
från tee 48 med HCP 36.

• När du fått officiell handicap* spelar du från från Tee 57 
om du är kille och från Tee 48 om du är tjej.

*Officiell handicap ger dig rätt att spela på de flesta andra 
banor.   

http://www.golf.se/
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Vad händer på Torslanda GK
• Golfäventyret

• Barnen lär sig tillsammans i en träningsgrupp och utvecklas stegvis med hjälp av tränare och ledare som använder sig av 
materialet Golfäventyret. Det består av anpassade banor och olika utmaningar som barnen gör vid organiserade träningar och vid 
egen träning.

• Träning
• Teori (golfvett och golfregler)

• Golfäventyret (individuell träning)

• Gemensamt teoriprov arangeras av ledare

• Regelträning på banan med äldre spelare och ledare

• Praktik (tränar- och ledarledd)
• Vår- och höstträning

• Vinterträning

• Fysträning 

• Tävling
• Fredagstävling

• Individuell anmälan via golf.se på stora banan

• Individuell anmälan på hemsidan för lilla banan 

• Rockgolf
• Gruppen tävlar gemensamt och anmäler sig genom ledaren

• Läger
• Camp Carli

• Drivs av Stefan och går v26. Anmälan via hemsidan.

• Camp Melvin
• Anmälan via hemsidan. Melvin + ytterligare junior ansvarar för detta läger.

• Vår- och höstläger
• Anmälan via hemsidan



Vad händer utanför klubben
Göteborg Junior Tour

• Göteborg Junior Tour är vårt distrikts första tävlingssteg utanför klubben –
öppen för flickor och pojkar från 8 år upp till 21 år, som har liten 
tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart i Göteborgsdistriktet.

Göteborg Golf Cup
• Golfens motsvarighet till Gothia Cup under v32.
• http://www.ggf.nu/goteborg-golf-cup-2/

Short Game Tour
• Öppen för alla juniorer med HCP 54 eller bättre.
• Tävlingen har 4 omgångar under säsongen.
• Anmälan via www.golf.se.
• Mer information: http://www.ggf.nu/tavlingar/junior-och-

elittavlingar/short-game-tour/

Golftjej Göteborg
• Ett helårsprojekt för tjejer i åldern 13-21 år oavsett HCP. 
• Tjejerna får chansen att träffa nya golfkompisar från hela distriktet 

flera gånger per år.
• Mer information: 

http://www.ggf.nu/verksamhet/juniorverksamhet/golftjej-
goteborg/

http://www.ggf.nu/goteborg-golf-cup-2/
http://www.golf.se/
http://www.ggf.nu/tavlingar/junior-och-elittavlingar/short-game-tour/
http://www.ggf.nu/verksamhet/juniorverksamhet/golftjej-goteborg/


Aktivitetsrapportering
LOK och aktivitetsstöd

12:05 eller 12:55:- per dag och deltagare i åldern 7-25 år

21:- eller 26:- för en resp. två ledare

Ledare ska vara minst 13 år.

Grupper ska vara ledarledda och ha minst 3 deltagare

Vår- och höstträning

I praktiken 15:- blir det 15:- per deltagare och dag

8A + 8B + 6C = 22 grupper med ca. 8 deltagare per grupp

16 × (8×1 + 8×2 + 6×3) × 8 × 15:- = 81,000:-

Hur gör vi

• IdrottOnline (via dator eller mobilapp)

• Stefan/tränare rapporterar närvaro vid träning

• Ledare rapporterar ledarledd spelträning

• Förälder hjälper barn att rapportera egen träning och 
spel på banan (måste vara 3+ledare)

• Tävlingsledare rapporterar medverkan i tävlingar

• Extra
• Läger för 20 pers – 300:- per dag  10,000:-

• Fredagstävling – 10000:-

• Rockgolf – 5000:-



C (D)



Målsättning – Spela minst en tävling på SGF Junior Tour

Grupp C – SGF Junior Tour First

• Anmälningsavgiften är 200 kronor/tävling och betalas i Min Golf.  För att spela på First måste du även betala 
touravgift.

• Tävlingen spelas över 18 hål och spelformen är slaggolf. Det finns plats för 54 killar och 24 tjejer.

• Skandia Tour First ger inga rankingpoäng men de tio främsta procenten i startfältet får flytta upp till Future
nästkommande omgång.

Grupp D –SGF Junior Tour Future och Elite (Tillsvidare samma som C-grupp)

• Future spelas över 36 hål förutom omgång 3 och 4 som spelas över 54 hål. Spelformen är slagspel och det finns 
plats för 54 killar och 24 tjejer.

• Hit tar du dig antingen via dina rankingpoäng eller en uppflyttningsplats som du spelat till dig omgången innan.  
Anmälningsavgiften är 300 kronor.

• Skandia Tour Future ger både uppflyttningsplatser och rankingpoäng. För att delta på Future måste du ha högst 
handicap 12 för pojkar och 15 för flickor..
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Elitlag – junior
Vad?
• Representera klubben i lagtävlingar J21 och JSM?

• Utökade träningsmöjligheter – (läger, bollar, lektioner)

• Agera föredöme och vid behov mentor för yngre juniorer

Hur?
Uttagningskriterier – (sker årsvis med löpande antagning)

• Åldersgräns 13 år, innebär för säsongen 2018 att man är född senast 2005.

• Hcp, för killar ca 12 för tjejer ca 16.

• Träningsflit, viljan med sin golf.

Ansvar – Kontrakt tecknas med spelare i elitlaget

• Krav på tränings och tävlingsflit med tydlig måluppföljning

• Tillgänglig för spel på J21 och JSM, men också vid behov J16

• Behjälplig som tränare I mindre omfattning, +36, Leka Golf, A-grupper

• Fullfölja aktuell säsong hos Torslanda GK.

• Erhåller
• Ersättning för tränaruppdrag

• Ekonomiskt stöd för elitläger

• Fria bollar på rangen

• 20% rabatt på lektioner, samt 4h personlig träning med vår instruktör under säsongen

• Lagkläder



Vad händer på klubben
• Träning

• Teori 
• Regelvandring och genomgång av nya regler

• Mental träning (D)

• Rondanalys och statistik
• Spelstrategi (D)

• Praktik (tränar- och ledarledd)
• Vår- och höstträning
• Vinterträning

• Egen träning

• Fysträning
• Spelträning (individuellt och i träningsgrupp) 

• Tävling
• Fredagstävling
• Rockgolf
• KM 
• Torslanda First of May Junior Open

• Läger
• Försäsongsläger
• Vårläger
• Camp Kihl (Sommarläger)
• Höstläger



Vad händer utanför klubben
• Short Game Tour

• SGF Junior Tour First
• Skandia Tour First är tourens första nivå.  Man behöver betala en touravgift för att få spela på 

Skandia Tour. Tävlingarna är öppna för de som fyllt 13. 

• SGF Junior Tour Future
• Skandia Tour Future är fortsättningen på Skandia Tour First.  Genom att spela bra (topp 10%) i 

en tävling på Skandia Tour First blir man inbjuden att spela Skandia Tour Future.

• SGF Junior Tour Elite
• Skandia Tour Elite är fortsättningen på Skandia Tour Future.  

• JSM för klubblag
• Lagtävling utan handicap för killar och tjejer.

• Juniorserien för äldre juniorer (J21)
• Lagtävling för juniorer i åldern 17-21 år. Yngre juniorer får delta även om de helst ska spela i 

serien för yngre juniorer.

• Juniorserien för yngre juniorer (J16)
• Lagtävling för juniorer i åldern 13-16 år. Yngre juniorer får delta. På Torslanda GK ser vi 

denna serie som en chans för juniorer att få börja tävla på andra banor. 

• Göteborg Golf Cup
• Göteborg Golf Cup är golfens svar på Gothia Cup. Det är en lagtävling för lag med 6-8 spelare 

där man spelar lagmatcher över 9 hål med handicap. Målgruppen på Torslanda är ungdomar i 
åldern 11-15 år. Vår målsättning är att alla som vill ska få spela.



Aktivitetsrapportering
LOK och aktivitetsstöd

12:05 eller 12:55:- per dag och deltagare i åldern 7-25 år

21:- eller 26:- för en resp. två ledare

Ledare ska vara minst 13 år.

Grupper ska vara ledarledda och ha minst 3 deltagare

Vår- och höstträning

I praktiken 15:- blir det 15:- per deltagare och dag

8A + 8B + 6C = 22 grupper med ca. 8 deltagare per grupp

16 × (8×1 + 8×2 + 6×3) × 8 × 15:- = 81,000:-

Hur gör vi

• IdrottOnline (via dator eller mobilapp)

• Stefan/tränare rapporterar närvaro vid träning

• Ledare rapporterar ledarledd spelträning

• Förälder hjälper barn att rapportera egen träning och 
spel på banan (måste vara 3+ledare)

• Tävlingsledare rapporterar medverkan i tävlingar

• Extra
• Läger för 20 pers – 300:- per dag  10,000:-

• Fredagstävling – 10000:-

• Rockgolf – 5000:-



Alla



Johans teori om hur det funkar

Spets

Bredd

Föräldrar

Spetsen kommer ut bredden

Spetsens föräldrar driver verksamheten



Ansvar (vuxna)
En klubb med medlemmar

inte en verksamhet med kunder

Vad får du som engagerar dig i verksamheten

• Vara med i ett gäng som har roligt i en klubb som 
hela tiden utvecklas

• Ledarträning med Stefan några gånger om året
• Spel och lunch med andra ledare några gånger om 

året
• Gratis utbildning (t.ex. ledarutbildning) i kurser 

arrangerade av SISU
• Ett formellt uppdrag varar 2 år - sen går man 

vidare
• Ju fler desto enklare
• Behöver inte kunna golf



Uttagningskriterier

Lilla lag SM
Född 2006 eller senare, handicap ≤ 54, träningsflit

J16-serien
Född 2002 eller senare, handicap ≤ 36, tävlingsdeltagande, 
träningsflit

Götborg Golf Cup
Född 2007 eller tidigare, handicap ≤ 36, 
tävlingsdeltagande, träningsflit

J21-serien och JSM klubblag
Bästa laget tas ut av lagledaren inför varje tävling



Lediga Roller

• Är ni inte redan kontaktade kommer ansvariga för de 
olika områdena inom kort ta kontakt med dig för att 
förklara vad vi under året behöver hjälp med för att vår 
juniorverksamhet skall kunna erbjuda den verksamhet 
för barnen som vi önskar.

Roller

• TL Lilla banan (Fredagar)

• TL stora banan (Fredagar)

• Rockgeneral (4ggr/år)

• GGC rep

• Träningsgruppledare



• Hemsida: www.torslandagk.se

• Facebookgruppen

• SMS/Mail/telefongrupp för din träningsgrupp

Informationskanaler

http://www.torslandagk.se/


Anläggningen En ansökan med investeringar om ca 4 MSEK är
inlämnad till allmänna arvsfonden. Det handlar om en studio. Vi har
tillsvidare fått avslag för den del som avsåg nya träningsområden,
och en förbättrad korthålsbana. Fortsättning följer…

Miljöpolicy Juniorkommittén har tagit fram en miljöpolicy. Den
handlar om ansvarsfulla inköp och att samåka.

Projekt X Ett projekt i samarbete med GGF, SGF, SISU om hur man
skapar den optimala utvecklingsmiljön på klubben. Startar hösten
2018.

Höstmöte/Vårmöte Varje höst och vår bjuder klubben in till möte
där beslut om klubbens framtid tas. Det är din chans att påverka.
Nästa möte 23/4 18:00 på Vingen. Förslag/motioner ska ha kommit
in senast 28 dagar före mötet, 26:e Mars. kansli@torslandagk.se

Bagskåp Det finns möjlighet att hyra skåp på klubben där man kan
förvara sin bag. Kontakta kansliet.

Annat av intresse


