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INLEDNING 
 
Verksamhetsplanen är skriven i syfte att beskriva Vasatorps juniorverksamhet. 
Dess innehåll skall beskriva för juniorspelare och deras föräldrar vilken 
juniorverksamhet som Vasatorps GK har och hur den bedrivs. Den ska också 
fungera som ett stöd för ledare i Vasatorps GK och deras arbete med juniorer 
mellan 4-21 år. Verksamhetsplanen skall årligen utvärderas och revideras av 
juniorkommittén.  
 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Idén med vår verksamhet 
Juniorverksamheten på Vasatorps Golfklubb omfattar alla juniorer mellan 4-21 år. 
Juniorverksamheten skall utforma en bred verksamhet som tillgodoser allas 
behov, från nybörjare till juniorelitspelare. 
 
Vi ser juniorerna som:  

 Kommande potentiella seniormedlemmar 
 Framtidens ideella ledare  
 Morgondagens svenska tourspelare 

  
 

Från Klubb 47 till Vasatorp Elit 
Utvecklingsmöjligheten från äventyrare och deltagare i Klubb 47, till att bli en 
Vasatorp Elit spelare illustreras genom vår utvecklingspyramid. Hur långt upp i 
pyramiden en junior väljer att vandra är helt upp till individen och klubbens 
tränare. Vissa spelar golf för den sociala gemenskapen mer än för själva 
tävlingsmomentet. Andra spelar golf för naturupplevelsen och motionen och 
vissa för den svåra utmaningen som golf innebär. Ur den breda verksamheten 
kliver talanger fram som väljer att bli elitspelare. Utan bredd skapas ingen elit, 
utan elit får vi svårigheter att rekrytera bredd. Det ena föder det andra och är tätt 
förknippat med varandra.     
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VÄRDEGRUND 
 

Vår värdegrund sätter prägel på vår verksamhet. Den är ett stöd och en ledstjärna 
för alla i verksamheten: Tränare, ledare, juniorer och föräldrar. I alla situationer 
och beslut är det värdegrunden vi utgår ifrån. 

 

Klubbens värdegrunder 
Det är av yttersta vikt att alla (juniorer, ledare, tränare, coacher och 
föräldrar/anhöriga) känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är 
betydelsefulla, alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket 
innebär att alla är olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds 
över. Våra värdegrunder är till för att säkerställa detta. 
 
Vasatorps Golfklubbs värdegrunder: 
 
Ledstjärna 

 Skandinaviens bästa Golfupplevelse 
 En idrottsanläggning för alla 

Kvalitet 
 Vi har ett professionellt förhållningssätt 
 Vi är engagerade 
 Vi är nytänkande 

Omtanke 
 Vi visar ett gott bemötande 
 Vi visar respekt 
 Vi ser alla som viktiga 

Tillhörighet 
 Vi är en mötesplats 
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 Vi har en god gemenskap 
 Vi erbjuder golf för alla 

 

SILEN 
Silen är ett arbetsredskap som till exempel landslaget jobbar mycket efter. Silen 
används dagligen i vår juniorutbildning om golfens etik och moral. Det som 
kommer genom silen är stjärnstoft, det allra bästa, och det vill vi lägga energi på! 

Glädje 
Glädje är grunden i klubbens juniorverksamhet. Den kommer från bland annat att 
få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar 
golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att det är roligt.  

Hälsa 
Allt vi gör, är för att må bra. Vi vill må bra både 
fysiskt och mentalt. 

Ansvar 
Vi tar ansvar för varandra och för vår egen 
utveckling. 

Ärlighet 
Vi är ärliga mot oss själva, andra och gentemot 

golfens traditioner och regler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISION & MÅLSÄTTNING 
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Vision 
 
”Vasatorp skall erbjuda en professionell juniorverksamhet där alla juniorer kan 
bedriva en sportslig- och social utveckling.” 
 

Övergripande Målsättningar 
    

- 15% av medlemmarna skall vara juniorer (11% 2016) 
- Vasatorp Junior Team skall nå nationella framgångar både individuellt 

och i lag. 
- Erbjuda alla juniorer, som är medlemmar, en möjlighet att spela och 

utvecklas genom golfverksamheten i klubben 
- Fostra barn och ungdomar till ansvarsfulla människor som visar respekt 

för normer och regler både inom golfen och i samhället samt mot andra 
människor, såväl vuxna som barn 

- Skapa en tillhörighet där spelarna är stolta över Vasatorps GK som klubb 
och att de agerar som goda representanter både på och utanför banan 

- Att erbjuda såväl nybörjar, bredd-och elitverksamhet så att alla i klubben 
skall kunna utvecklas efter bästa förmåga på den nivå man befinner sig 

- Ge juniorerna en intressant och utvecklande golfträning med hög kvalité 
- Erbjuda alla ledare rätt utbildning som stimulerar och inspirerar dem till 

att ta hand om juniorerna  
- Vår verksamhet ska sträva mot att vara en av dem bästa som erbjuds i 

Sverige 
 
 
 

Målsättningar 2018 
 

- Förbättra kommunikationen till spelare och föräldrar främst genom 
digitala plattformar. 

- Fokusera på att rekrytera och utbilda nya ledare och juniorresurser 
- Juniorlaget ska kvalificera sig för JSM-Lag 
- Få fler juniorer att välja golf som en första-idrott och bereda möjligheter 

för juniorerna att kunna genomföra golfen (träning, läger, spel, etc.) året 
runt 
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- Fortsätta att utveckla Vasatorps egna spelprogram för att inspirera våra 
juniorer att tävla 

- Öka antalet spelare och antal starter i officiella tävlingar få fler spelare i 
träning och nå officiellt handicap/klubbhandicap 

- Vasatorp genomför en av stor juniortävling under året, tex SJO 
- Vasatorps juniorverksamhet håller i JK Bollen som avslutnings tävling 

under golfveckan 
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JUNIORVERKSAMHETEN  

 
 

 

Organisation 
Skall bestå av följande personer: 

1. Ordförande – Per Ewers  
2. Junioransvarig kordinator mot Vasatorps GK & Academy – Linnea Friskman  
3. Marknads- / sponsringsansvarig - Patrik Bengtsson 
4. Spel- & Tävlingsansvariga – Jonas Santosson, Joel Rosenqvist, etc 
5. Sociala aktivitets ansvarig – Richard Frobell 
6. Juniorrepresentant  - tbd 
7. Tjej aktivitets ansvarig – Victoria Ewers & Karina Josefsson 
8. Ansvarig för First/Future/Elit – Ralf Ekvall 

 
Utöver ovan resurser finns även ”extra” resurser för support, stöd och utveckling 
av juniorverksamhetens i form av Ulf Dahlström, Lars Wallin, Johan Möller, Mikael 
Palmberg 
 
 

Uppgift 
Ordförande: 

 Ansvarar för juniorverksamhetens budget 
 Uppdatera och utveckla verksamhetsplanen, VEP som supportar klubben 

strategi- & utvecklingstrappa. 
 Skapa en mötes- och aktivitetskalender med aktiviteter och uppgifter. 
 Se till att adekvat information och kommunikation insamlas, distribueras och 

bevakas för JKs intresse. 
 Verka för samarbeta med andra klubbars juniorverksamheter kommer till stånd 

 
 
 

JK 

Ordförande

Junioransvarig 
Koordinator

Marknads- & 
sponsringsansvarig

Spel- & 
tävlingsansvariga

Sociala aktivitets 

ansvarig

Junior 

represenrant

Tjej aktivitets 
ansvarig

Ansvarig för 
First/Future/Elit
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Junioransvarig koordinator: 

 Ansvarar för juniorverksamhetens budget 
  
 Bistår med input kring vilka som ska ingå i First/Future/Elit och deras 

kontinuerliga utveckling och utvärdering  
 Vara delaktig och delansvarig för att utveckla Vasatorps juniortävlingar 

Vara delaktig och delansvarig för att utveckla Vasatorps juniorträning 
 Träning 
 Läger (utveckling) 
 Ledarutbildning och aktiviteter 
 Kommunikationsansvarig (fördel att dela med juniorrepresentant)  
  
 Bidrag 
 Junior- & ledarrekrytering (med support från juniorrepresentant) 
 Information till/om juniorer 
 Familjedagen 
 Kick-off 
 Avslutning 
 Spel mot/med andra klubbar 
 Utbetalningsansvarig för tävling och reseersättning  
 Brandingansvarig/kläder/tävlingskläder, etc 

 
Marknads- / sponsringsansvarig: 

 Bedriva en marknadsföring av Juniorverksamheten 
 Sponsringsarbete 

 
Spel- & tävlingsansvariga: 

 Spelträning, skapa gemenskap samt öka spelandet på banan 
 Tävlingstrappan: Interna tävlingar och Externa tävlingar 
 Spel mot/med andra klubbar 

 
Sociala aktivitets ansvarig: 

 Läger (socialt) samt upptaktsläger för First/Future/Elit 
 Aktiviteter för att driva utveckling av juniorverksamheten för tex juniorer, föräldrar, 

anhöriga etc. 
 Information till/om juniorer 

 
Juniorrepresentant: 

 Föra juniorernas synpunkter till JV 
Verka för att värdegrunderna ”Gemenskap” och ”Silen” följs och sprids. 
 
Tjej aktivitet ansvarig 

 Verka för att tjejers röst och intressen kommer till sin fulla rätt 
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 Anordna aktiviteter på och utanför klubben som driver glädje, samhörighet och 
intresse för golfen 

 Anordna 1-2 aktiviteter / säsong för ”mammor” för att bygga gemenskap och 
förståelse för Vasatorp GKs verksamhet 

 
Ansvarig för First/Future/Elit 

 Skriva överenskommelse angående ersättningar och förmåner för Vasatorp Elit, 
Future och Elit 

 Utvärderar och återkopplar till i First/Future/Elit  
 Koordinera och stämma av med ansvarig tränare  

 
 

Möten 
Under året skall juniorverksamhetens organisation träffas för att utveckla 
verksamheten. 
 

 Budget 
 Besätta och definiera underposter till juniorverksamheten  
 Möteskalendrar för JV och undergrupper 
 Verksamhetsplanen 
 Föreningsrådssmöten 
 Etc. 

 
 

LEDARE & FÖRÄLDRAR 
Rekrytering och utbildning av ledare 
För att kunna erbjuda den verksamhet vi strävar efter krävs ideella ledare. Vi 
behöver ideella träningsledare, tävlingsledare, lägerledare, lagledare m.m. 
Rekrytering av dessa ideella ledare sker främst inom de egna leden i form av 
föräldrar, anhöriga, juniorer, seniorer och elitspelare.  
 
Alla med ett brinnande intresse för att hjälpa till är välkomna! 
 
Ledarna skall erbjudas utbildning för att känna sig ”bekväma” i den roll som man 
är tänkt att fungera i. Utbildning kommer att hållas i hur uppvärmning, övningar, 
tävlingar, tester och spelträning lämpligen genomförs. Träningspass i grupp 
kommer att ges för att inspirera ledarna till innehåll i deras egna träningspass 
men också som en uppmuntran för det arbete som ledarna lägger under 
säsongen. 
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Utbildningstrappan 

 
 

 

Föräldraengagemang 
Vasatorps verksamhet bygger till stor del på föräldraengagemang, som ledare 
eller i annan funktion. Det är viktigt att föräldrarna tar del av Vasatorps 
verksamhetsplan och känner till verksamheten eftersom det krävs ett nära 
samarbete för att nå ett bra resultat. Föräldrar till juniorer som är verksamma i 
Vasatorps GK bör vara medvetna om att spelarnas förhållande till golfen till stor 
del skapas av deras inflytande och påverkan. 
 
Vad kan jag som förälder/anhörig göra? 

- Uppmuntra juniorerna att komma ut och spela på banan.  
- Stötta ditt barn och andra barns golfutveckling genom att utbilda dig till 

ledare 
- Ha en bra dialog med barn, ledare och tränare 
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Vad bör jag som förälder till ett barn i verksamheten tänka på? 

- Golf skall vara roligt att syssla med 
- Om barnet är nöjt med sin prestation på en tävling, så bör du också vara 

det 
- Stöd och uppmuntra ert barn när det inte fungerar så bra 
- Barn idrottar på sina villkor  
- Respektera ditt barns målsättningar med sitt idrottande  

- Fair play dvs inga ”genvägar” på banan är tillåtna och vi efterlever 
”golfens vett och etikett” 

 

Externa Resurser 
För att ge våra kommande spelare bästa förutsättningar att lyckas har klubben 
skapat ett nätverk av specialister som vi samarbetar med. Vi och våra tränare skall 
kunna använda sig av detta nätverk i de fall behov finns. För avtalsvillkor, kontakt 
info och priser kontakta Lars Hägglund. 
 

Roll Namn 

Sjukgymnast & Fystränare Petra Jonsson  

Fystränare Anders Lindsjö 

Kost Camilla Bryngelsson 

Mental rådgivare Camilla Bryngelsson 
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TRÄNINGSVERKSAMHETEN 
Utvecklingstrappan 

 
ÄVENTYRARE – ”Golfkul” 
Allmänt: Här skapas en rolig kontakt med golf. Spelet ligger i centrum där 

deltagarna ska aktivt röra sig och ha roligt tillsammans. 

Innehåll: Spel och träning på anpassad bana, bana 30 till 100, med 
anpassad utrustning.  

Ledare: Pro tillsammans med ledare och föräldrar. 

Krav: Barnet skall vara mellan 4-16 år. Träningsavgift och 
medlemsavgift ska vara betald innan träningsstart. För att få vara 
med i Klubb 47 (för 4-7 åringar) skall någon av barnets föräldrar 
eller släkting aktivt delta tillsammans med barnet vid varje 
träningstillfälle.    
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Period: Vår, sommar och höst. 

Rangekort: I träningsavgiften ingår ett rangekort med 500 bollar 

Träningar: 1 gång/vecka. 

Tid: 60 min/tillfälle.  

Övrigt: Klubben har anpassat träningsmaterial och en del 
utrustning/klubbor för knattar. En träningsgrupp består av 10-15 
knattar, blandat pojkar och flickor. Beroende på intresse så görs 
eventuellt en uppdelning mellan 4-5 åringar och 6-7 åringar. 

    

BREDD – ”Jag är på väg att bli en golfspelare”  
Allmänt: Jag har ”levlat” upp till Grönt Kort (HCP54) och tränar vidare för att 

utveckla min golf. Jag klättrar i pyramiden mot officiellt HCP och 
vidare till tävlingsspel på klubben och utanför.  

Innehåll: Träning fortsätter med spelet i centrum. Regelkunskap, fortsatt 
utveckling av mina grunder och min teknik. Möjligheten finns att 
så småningom ta mig in i Talangpoolen och Vasa Junior Team. 

Ledare: Pro. 

Krav: Deltagare ska vara medlem i klubben. Träningsavgift ska vara 
betald innan träningsstart. 

Period: Vår, sommar och höst. Möjlighet till träning 2 gånger i veckan 
under sommarperiod. 

Rangekort: I träningsavgiften ingår ett rangekort med 500 bollar. 

Träningar: 1 gång/vecka – 90 minuter  

Övrigt: En träningsgrupp består av max 12 deltagare. 
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First – ”Jag är en golfspelare”  
Allmänt: Jag har officiellt hcp och tränar vidare för att utveckla min golf 

genom tävlingsspel på klubben och utanför.  

Innehåll: Träning fortsätter med spelet i centrum. Regelkunskap, fortsatt 
utveckling av mina grunder och min teknik. Möjligheten finns att 
så småningom ta mig in i Future och Elit. 

Ledare: Pro. 

Krav: Deltagare ska vara medlem i klubben. Träningsavgift ska vara 
betald innan träningsstart. 

Period: Vår, sommar, höst och vinter. Möjlighet till träning 2 gånger i 
veckan under sommarperiod. 

Rangekort: I träningsavgiften ingår fria rangebollar 

Träningar: 1 gång/vecka – 90 minuter  

Övrigt: En träningsgrupp består av max 12 deltagare. 

 

 

Future – ”Golf är min första idrott”  
Allmänt: Golf har blivit idrotten jag väljer framför andra idrotter. Att tävla 

utanför klubben och utvecklas till en så bra golfspelare som 
möjligt driver mig. 

Innehåll: Jag växer som golfare och människa genom att förbättra min 
teknik, fysik, strategi och tillstånd.  

Ledare: Pro. 
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Krav: Deltagare ska vara medlem i klubben. TP avgiften ska vara betald 
innan träningsstart. Varje spelare skriver på ett avtal där man 
förbinder sig till vissa åtaganden gentemot klubben samt vilka 
förmåner man kan förvänta sig i gengäld. 

Period: Vår, sommar,höst och vinter. 

Träningar: Träningen anpassas efter tävlingsperioder. Vi varierar träningen i 
grupp, privata lektioner, läger och speluppgifter. 

Övrigt: En träningsgrupp består av max 12 deltagare (blandat pojkar och 
flickor). 

       
  

Elit – ”Satsar fullhjärtat på min golf” 
Allmänt: Jag är inte bara bland de bästa på hemmaklubben utan har som 

mål att bli bland de bästa  i golfsverige.   Jag planerar min 
personliga golfträning med hjälp av min coach/pro och strävar 
efter att ständigt utvecklas. Kunskaper och färdigheter skall 
utvecklas för att kunna klara av att ta steget mot ett framgångsrikt 
liv på touren. 

Innehåll: Jag växer som golfare och människa genom att förbättra min 
teknik, fysik, strategi och tillstånd. Jag lär mig att balansera golfen 
och mitt sociala nätverk. 

Ledare: Pro. 

Krav: Deltagare ska representera klubben. Vasatorp Junior Team 
avgiften ska vara betald innan träningsstart. Varje spelare skriver 
på ett vinna-vinna avtal där man förbinder sig till vissa åtaganden 
gentemot klubben samt vilka förmåner man kan förvänta sig i 
gengäld. 

Period: Vår, sommar, höst och vinter. 
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Träningar: Träningen anpassas efter tävlingsperioder.   Vi varierar träningen i 
grupp, privata lektioner, läger och speluppgifter. 

Övrigt: En träningsgrupp består av max 12 deltagare, blandat pojkar och 
flickor. 

     

 

 

 

  

 

TÄVLINGSVERKSAMHETEN 
Vår tävlingstrappa 

 
Tävlingsbidrag/Tävlingsersättning 
Ekonomiskt stöd för att tävla kan erbjudas från Vasatorps Golfklubb till juniorer 
t.o.m. 21 år. Ersättningarna för bränsle, logi, startavgift m.m. skall betraktas som ett 
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tävlingsbidrag till spelaren från klubben och syftet är inte att alla kostnader ska 
ersättas fullt ut.  
 

 


