
 

 
Verksamhetsplan för Juniorkommittén 

Torshälla GK 2018 
 

 

Verksamhetsidé 

 

Vi erbjuder golfutbildning till alla barn och ungdomar som är nivåanpassad efter 

behov och spelstandard. Vi har en social och glädjefylld idrottsmiljö där de unga kan 

utvecklas som människor genom idrotten golf. 

 

Våra värderingar: 

 

• Gemenskap - Gruppen står i centrum men sammanhållningen gynnar 

samtidigt den individuella utvecklingen. Vår gemenskap grundar sig på att 

alla får ta plats och synas.  

• Utveckling - Fokus är på individens utveckling, inte på jämförelser spelare 

sinsemellan. Försöket, inte resultatet, är det viktiga. Spelaren får tidigt lära sig 

att ta eget ansvar. 

• Glädje - Skapas genom att deltagarna får uppleva, utvecklas och utmanas 

tillsammans.  

• Trygghet - På Torshälla GK ska alla känna sig välkomna och trygga. Att man 

blir trygg i sig själv, i gruppen och i spelet gör att man utvecklas och vågar 

prova nya saker.  

 

Vår Vision 

 

Torshälla är den juniorvänliga golfklubben och med det menar vi: 

 

• 100 % Aktiva juniormedlemmar 

• 100 % Hjärta och engagemang  

• 100% Gemenskap 

 

Strategi 



För att nå vår vision fokuserar vi på tre områden: 

 

• En kompetent organisation och ledarstab 

Vi ska ha tillräckligt med engagerade och kompetenta ledare för att ta hand 

om alla barn och ungdomar som vill spela golf hos oss. Rekrytering, tydliga 

roller, ansvarsfördelning, kommunikation och utbildning är viktiga bitar. 

 

 

• En plattform för unga på klubben 

Våra juniorer ska känna att de hör hemma på klubben. Vare sig de spelar, 

tränar, läser läxorna eller hänger med kompisar ska klubben vara platsen de 

söker sig till. Alla individer ska synas och tillåtas vara sig själva samtidigt 

som gemenskapen är mycket viktig. 

 

• Spelarutveckling 

Vi ska hjälpa spelarna att utvecklas som golfare men även som individer 

genom träning, tävling och coachning. Det innebär att vår verksamhet hela 

tiden måste vara ”steget före” junioren för att kunna utmana, sporra och 

stötta. Vår verksamhet måste utvecklas både till kvalité och till kvantitet.  

 

Mål 

 

Ledarorganisation: 

2018 

• Att rekrytera 2 ledamöter till JK 

• Att rekrytera ytterligare 3 ledare 

• Att skapa ett Ledarteam som stöttar varandra & har regelbundna träffar (ca 

4ggr/år) 

• Kontinuerlig utbildning. Torgny håller under våren en introutbildning på 

klubben för ledarna. GLU 1 och 2 är nästa steg. 

• Använda Ludwig Ohlsson. Samt Utbilda ideella ledare i GLU 1-2. Detta för att 

avlasta Prona och utöka antalet träningstillfällen.  

 

2018 

• Vi har kontinuitet i organisationen, ledarna stannar kvar ett bra tag. 

• Vi har en anställd juniortränare. 

• Ledarna får kontinuerlig kompetensutveckling i form av kurser, föreläsningar 

m.m. 

• Vi har tillräckligt med ledare för att klara av verksamheten, d.v.s 

ledarverksamheten växer i takt med juniorverksamheten. 

• De äldre juniorerna är en del av ledarverksamheten för de yngre. 

 

Plattform för unga: 



2018 

 

• Genomföra Sommarlovstouren (ca 5gr) tillsammans med Esk GK och 

Mälarbaden GK 

• Göra juniorerna synliga på klubben. 

• Skaffa lagkläder till Team Torshälla.  

• Initiera samarbete med veteranerna på klubben (T.ex. spela tillsammans, 

föreslå veteranpris till bästa junior).  

• Genomföra två icke golfrelaterade evenemang, t.ex. brännbollskväll med 

korvgrillning. 

• Uppmuntra de äldre spelarna att ta mer ansvar för de yngre spelarna 

 

2018 

• Barn och ungdomar att trivs och stannar kvar på klubben och inom golfen.  

• Team Torshälla är etablerat och innebär en STARK klubbkänsla. 

• Verka för att en busshållsplats uppförs utanför klubben. 

 

Spelarutveckling: 

2018 

• Uppmuntra juniorerna att tävla mer. Få upp antalet deltagare + tävlingsstarter 

i alla tävlingar, t.ex. Juniorserien, Skandia Tour, klubbtävlingar och öppna 

tävlingar på andra klubbar.  

• Fortsätta att rekrytera 10-15 nya juniorer till den organiserade träningen. 

• Genomföra Skandia Cup. Alla får vara med. De minsta spelar en tre håls 

tävling. De som har 54hcp spelar niohålstävling. De som har 36hcp eller bättre 

spelar kvaltävling över 18 hål.  

• Vi coachar spelarna - hjälpa dem att sätta spel och den egna utvecklingen i ett 

perspektiv. Utveckling tar tid och sker stötvis. Bra resultat är inte lika med 

utveckling. 

• Uppmuntra dem i träningsgruppen att ta eget initiativ att spela/träna utanför 

träningstiden. 

• Uppmuntra spelgruppen att vara med i träningsgruppen. 

• Genomföra endagsläger tillsammans med Eskilstuna. Eventuellt också 

ytterligare läger på klubb, t.ex. i samband med Skandia cup. 

Sommarlovsserien tillsammans med Eskilstuna 

• Fokusera extra mycket på tjejerna. Vi vill stärka deras självförtroende och 

uppmuntra dem att ”ta för sig”. Fokus på gemenskap och teambuilding 

aktiviteter. 

 

2018 

• Vi erbjuder kvalitativa åretruntaktiviteter som tillfredsställer alla oavsett 

ålder och spelstandard. 

• Vi använder oss av SGFs utbildningstrappa som grund för vår verksamhet 



• Vi har kontinuerligt genomfört rekryterings/Skolprojekt mm som gjort att 

vår verksamhet har vuxit till 100 aktiva juniorer. 

 

 

 

Aktivitetsplan 

Vad sker, vem gör vad, och när?  

 

Träning: Torgny Larsson, Ludwig Ohlsson 

Tävling: Torgny Larsson, Satu Gemmel, Jimmy Broberg, Jarmo Talvén 

Övrigt: Jarmo Talvén, Satu Gemmel, Tim Andersson 

Ledarteam: Ulrik Gustafsson, Juniorer som spelar Skandia tour 

 

Organisation 

Vem är ansvarig för vad, 

Juniorkommitté: Jarmo Talvén, Satu Gemmel, Jimmy Broberg, Tim andersson 

Adjungerad Torgny Larsson 

Junior/elit kommittéordförande:  

Tränare: Torgny Larsson, Ludwig Ohlsson 

 

Ledare: Ulrik Gustafsson,  


