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- DENNA VERSION KLUBBADES VID MÖTET DEN 9 JANUARI 2014

Formulering +5%-enheter eller liknande, avser jämförelse med utfallet föregående år.



Vision Torslanda Golfklubb – Junior och Elit

Det ska vara kul att 
komma till Torslanda 

Golfklubb.

En attraktiv klubb för 
tjejer och killar, som är 

en naturlig 
samlingsplats.

På Torslanda Golfklubb 
finns möjligheter för alla 

typer av spelare 
inklusive  att utvecklas 

till elitspelare.

Träningsområden som 
håller hög kvalitet, är 
inspirerande och ytor 

som räcker till.

Träning och aktiveteter 
bedrivs hela året.

Alla ungdomar i vårt 
närområde ska någon 
gång få prova på golf.

Att tävla är kul och en 
naturlig del för alla 

spelare på alla nivåer.



Positiv Golf  - vår värdegrund
På Torslanda spelar vi positiv golf. Det är roligare och gör oss till bättre golfare. 

Spela med alla. 

Ta hand om de 
mindre. 

Ställ upp för 
fadderronder. 

Var en bra kompis. 
En positiv 
inställning gynnar 
ditt eget spel. 

Uppträd sportsligt.

Så här gör vi:
Träna och spela 
golf på ett säkert 
sätt för alla.

Ta hand om bana 
och 
träningsområden 
väl.

Håll gärna på med 
flera sporter.

Klara skolan bra.

Använda ett språk 
som alla förstår.

Dessutom:
Vi har nolltolerans 
mot dåligt 
uppförande på 
vår hemmabana 
samt andra banor 
vi gästar

Att i 
golfsammanhang 
inte använda 
droger eller 
otillåtna metoder.

Självklart:



Målsättning - Träning

• Erbjuda året runt träning – även fys, kost och mental

• Ambition att ledare ska ha steg 1 utbildning (juniorer)

• Åka ut och spela på andra banor (gratisklubbarna) 1 per spelare (hcp 36)

Att ha följande antal spelare aktiva i träning:

Träningsform Antal Närvaro
Vinterträning 40 st +5%-enh
Vår/höstträning 140 st +5%-enh (max 150)
Sommarläger 20 st

Sommarträning i övrigt större än 2013



Strategi - Träning

 Vi har en träningsansvarig

 Vi har en professionell tränare, som 
har utvecklande/utmande träning

 Vi ska ha kompetens inom fysträning 
och kunna ge spelarna stöd och 
hjälp

 Ideella och juniorledare (utbildade 
steg 1 el motsv)

 Spelare på Skandia Tour har även en 
egen träningsplanering

 Stegrande svårighetsgrad i träning 
och ett tänk för att stimulera det för 
individen.

 Uppföljning på grupp eller individnivå 
om vad som är bra och vad som kan 
bli bättre. Vad har spelaren för mål. 
Från ca 12-13 år. Gruppledares 
ansvar

 Träning som anpassas för olika nivåer 
och träningsbehov. 

 Gruppindelningar efter nivå och 
ålder. Revidering vid några fasta 
tidpunkter.



Träning – Strategi forts

 Erbjuda spelare träning inom kost, 
sömn och mentalt.

 Det ska vara tydligt hur vägen till 
grönt kort ser ut och träningen ska 
hjälpa till att nå grönt kort – vem 
ansvarar för att hjälpa spelaren att 
komma ut till spelprov etc. 

 Ansvariga ska hjälpa spelaren att 
komma ut till spelprov etc. Vi 
använder fredagstävlingen för att 
komma fram till grönt kort.

 Tydlig tråd hur man utvecklas som 
golfare – nästa steg ska vara tydligt 
54 till 36 – och vidare från 36 till 0.

 Att ha steg 1 utbildning på klubben 
och krav för vissa träningsgrupper. 
Uppmuntra ledare att även gå steg 2 
utbildning (kanske ha på klubben)

 Juniorer leder Leka Golf (förälder vid 
klubbhus) – rock’n roll tävla med 
föräldrars hjälp. 

 Enklare att komma ut på stora 
banan. Barnen kommer på att de ska 
lira här och nu.



Aktivitet – Träning
- Vi organiserar träning (nästan) året runt

 På vinter har vi sving och fys 1-3 
ggr/vecka beroende på behov och 
intresse

 Vinter är januari – mars 2013-14 
(november – mars 2014-15)

 Vårläger innan vårsäsongen startar

 Vårsäsongen start i april och är ca 
10 veckor – 2-3 ggr vecka 

 Sommarträning (sommarlov t om) –
25-26-27 =läger. 28-31 enklare 
upplägg (bokade starttider?)

 Höstträning augusti – september 
(som vårträning)

 Senhöst okt-nov elljusträning

 Vi har individuella träningskvartar* och 
gruppträning. Man tjänar in kvartar* 
genom träning och tävling

 Gruppstorlek vid pass ca 8-9
 Träningen leds av professionell tränare 

(pro). Leka Golf leds av äldre juniorer i 
samarbete med pro.

 Varje träningsgrupp har 2-3 
ledare/föräldrar.

 Golfregler och golfvett vävs in i träningen 
och anpassas till nivån på spelarna.

 Vi har en kick-off för alla ledarna.

Grönt kort
Vissa delmoment bockas av på träning. 
Uppspel integreras på fredagstävling. Teoriprov 
bokas och integreras på juniorfredag. Ytterst 
ansvarig är pro.



Målsättning - Tävling

Få alla att vilja tävla (från 12-13 år, följ upp i ledarsamtal)

Inför varje säsong sätts ett mål på antal starter på tävlingar utanför klubben 
(för det krävs att man når officiellt hcp och att man tävlar). 

Mål 2014 är:

Fredagstävling + RR 683 starter (+ 5%enh)

KM korthål/junior/senior +20% xx/20/10 startande

Lexus-Skandia Tour alla klasser + 5% xx starter

Att Torslanda GK arrangerar en 2 generationstävling



Strategi- Tävling

 Integrera stora och lilla fredagstävling, 
och ett sätt att sänka sig till hcp 36. 
Kommunicera hur det går till.

 Ha tävlingar där alla kan vara med

 Utveckla fredagstävlingen stora banan, 
så att den blir roligare (par 3, hitta på…)

 Vi har en ersättningspolicy vid tävlingar

 Bjud in till tävlingar tillsammans med 
andra klubbar. Kanske rock golf. Kan 
även bjuda in pensionärer.

 Spelare i vissa träningsgrupper 
representerar Torslanda Golfklubb i t ex 
seriespel – information vid säsongsstart 
och uttagning till lag sker minst 2 veckor 
innan. Uttagningsprincip tydlig. Kom ihåg 
föräldrarna.

 Lagspel
 Yngre seriespel – Delta – Ej toppning 

= flest tävlingsstarter

• Äldre seriespel (ink JSM) – Delta –
Toppning = bäst tävlingsresultat



Aktiviteter – Tävling forts

Hemma

 Lilla fredagstävling (vår 10 ggr. Höst 9 ggr)

 Stora fredagstävling

 Rock’n Roll (maskerad tema, 4 ggr)

 Skandia Cup klubbkval

Borta
 Lexus (9-12,13-21 år & officiellt hcp)
 Short Game Tour
 Skandia Tur (regional, riks, elit, JMI, 

rankingpoäng)

 Andra tävlingar
 Skandia Cup (grupp, region, riks)
 Yngre juniorer seriespel J16

 Äldre juniorer seriespel J21?
 JSM klubblag?
 Tjejserien??

 Gbg Golf Cup?
 Lilla lag-SM



Målsättning/aktiviteter - Socialt

Skapa klubbkänsla

Åka ihop till externa tävlingar (gemensam klädsel)

Klubbkänslan

 Alla åldrar trivs ihop (pensionärerna viktig grupp då de också är här på 
dagarna)

 Möjlighet att få/göra mat till en billig penning eller ha med matsäck

 Vill vara på klubben

 Vill åka ut och tävla ihop

 Engagemang från vuxna (i mer än sitt eget barn)

 Känna sig välkommen

 Tjejer och killar trivs ihop (vi behöver experthjälp)

 Ett juniorrum att hänga i

 Rock golfen och fredagarna är viktiga 

 Året runt



Mål/aktiviteter - Ledare

 Definierade roller och beskrivningar

Särskilt ledare för träningsgrupper

 Obligatorisk medverkan för föräldrar

Tänk på att det finns andra som också vill hjälpa till

 Prova på dag – passa på att informera om vad vi gör

För alla som vill

 Ledardag - hösten

Gå igenom säsongen

Utbildning – eget golfspel – belöning för den insats man gjort

 Att ha steg 1 utbildning på klubben och krav för vissa träningsgrupper – jan-mar 14

 En ledaransvarig – någon som ledarna kan vända sig till

 Ledardag + steg 1 (och steg 0) på våren



Mål/aktiviteter - rekrytering

 Vi har en nybörjaransvarig

 Verksamheten ska vara så bra att det sprids.

 Det ska vara enkelt att börja spela golf.

 Vi ska kunna ta emot nya spelare, särskild beredskap i april-maj.

 Rekrytering ska fokuseras på kategorier (ålder och kön) där vi saknar 
spelare. 

 Vi ska fånga upp/ta hand om ”14-17-åringar” som vill börja.

 Skolsamarbetet genomförs och med en naturlig fortsättning.

 Skapa aktivitet efter behov.

 Summercamp – riktat till ”nya” golfare

 Informera på hemsidan om vem man kontaktar och hur man börjar.

Samarbete med Torslandas idrottsklubbar – uppmuntra 
ungdomar att hålla på med flera sporter så länge det är möjligt. 

Kan vi ha ett Torslandamöte och prata med alla föreningar 
samtidigt, Bengt Wester ordförande.



Mål/aktiviteter - Kommunikation

 Vi har en ansvarig för Kommunikation.

 Gruppledarna vet hur och vad man kommunicerar till spelare och förälder.

 All väsentlig information vi har att ge finns på hemsidan.

 Alla som har grönt kort (eller förälder) och ledare skall veta hur man 
använder Min Golf på golf.se.

 Använda Torslandatidningen för att ”höja sporten”.

 Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information. Löpsedeln används.

 Vi har kommunikation i vår facebookgrupp för de som vill.

 Varje ledare kommunicerar med gruppen enligt överenskommelse.

 Utbilda i att logga in på golf.se till alla som tar grönt kort.

 Junior och elitkommittén kommunicerar till ledare via mail och möten.

 Torslandatidningen – minst 5 artiklar per år.



Mål/aktivitet anläggningen

Vi har en anläggningsansvarig

Lokalitet för alla säsonger

Vintertid – egen lokal för putt och chip

Svingstudio (Särö, Chalmers)

Range med mål + värme + belysning

Vi ska ha ett närspelsområde av hög klass

Vi (vill ha) har ett juniorrum

Putting-green vid shop görs tip-top

Elbelyst lilla bana

Varje år förbättra träningsytor - större, bättre och roligare. Tänk VW Arenan.


