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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommittés verksamhetsplan. Det 
ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning om vart vi är på väg och hur vi ska 
ta oss dit. 
 

Vision  
Ungdomars golf blir bättre på Växjö Golfklubb 
 

Mission 
Kvalitet på golf 6-21 år genom att bidra med kundnytta varje dag 
 

Verksamhetsidé 
Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt. För att lyckas med detta 
behöver vi uppfylla spelarna behov av glädje, gemenskap, utveckling (tekniskt och fysiskt) och 
utmaning. Vidare innebär det att klubben skall bidra med: 
- ett livslångt idrottande  
- jämställdhet mellan könen 
- att få utvecklas i egen takt, som golfare och människa. Alla barn skall ha rätt att utvecklas på sina 
villkor 
- att personal, medlem och ideella jobbar för klubbens bästa genom ständiga förbättringar och 
bidrar till trivsel och bra arbetsmiljö för alla 
- Vi är öppna för dialog och tar hjälp av andra 
- Vi är öppen för alla, oavsett bakgrund, etnicitet, kön, fysiska eller psykiska förutsättningar 

-Den innehåller forum där alla har möjlighet att vara med och påverka vår verksamhet och de 
beslut som tas 

-Fair play är normen i allt vi gör 
 

Inriktning 
Undersökningar av vad som motiverar ungdomar (människor) visar att det krävs att vi uppfyller 
följande känslor: 
Självbestämmande – frihet att träna, prisvärt, delaktighet 
Kompetens – känna att jag duger, utvecklas 
Inkludering – respekterad, välkommen, sedd, ingå i grupp 
 

UEK verksamhet har följande medel 
Anställda tränare 
Utbildade ledare 
Mäter utveckling – Portfolio 
Engagerade ideella 
SGF uppföljning/utvärdering genom nyckeltal 
UEKs spelar och föräldrar enkät 
Loopen: utvärdering- planering – genomförande – uppföljning – utvärdering…. 
Intäkter 
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

 
Övergripande mål, kort och långt, fas 1 
 

• Spela på korthålsbanan upptill 12 år är kostnadsfritt 

• 50 och 100 bana permanentas på korthålsbanan och sköts av klubben i samarbete med 
ansvarig i UEK 

• Vi ska utbilda ungdomstränare som kan komplettera träningsverksamheten fr 2020 

• Vi skall genom föräldrar möten utbilda och informera om behovet av hjälp från föräldrar 

• Vi ska låta de som vill satsa på sin golf ska få möjligheten att göra så. 

• Vi ska rekrytera fler unga till golfen och öka träningsdosen för att fler ska utvecklas så de 
har möjlighet att söka golfgymnasiet 

• Vi ska fånga upp de som inte vill satsa i nuläget för att de inte ska sluta. 

• Vi ska jobba med sponsorer för våra läger, tävlingar och aktiviteter. 

• Genomföra Alexander Björk golfskola  

• Genomföra rekryteringsåtgärder med skolor 

• Genomföra Golfäventyret Växjö Park Cup och söka bidrag för detta 

• T-shirt för att skapa identitet med golfklubben 

• Öka upplevelsen av spelutveckling  

• Tjejläger, ta med kompis,  

• Vi ska arbeta med våra planer och mål samt följa upp dessa kontinuerligt för att hålla en 
önskad linje i verksamheten.  

• Inför 2020 skall vi ha en tydlig Röd tråd för spelutveckling för ungdomar från ny golfare till 
elit 

• Vi skall genom info på hemsida och sprida infoblad, vara tydliga med vad vi erbjuder och 
förenkla erbjudandet för att få fler unga golfare till klubben. 

• Vi har egna tävlingar för en tour för de yngre i träning där vi i första skedet erbjuder 
tävlingar på både korthålsbanan men även på stora banan från olika tees.  

• Vi kommer fortsatt delta och uppmuntra till spel och samarbete med andra GK genom 
Dacketouren  

 
Övergripande mål, kort och långt, fas 2 
 

• Teamlagen utgår i sitt innehåll från utvecklingstrappan 

• Breddträning 13-21 år 

• Fritidsdagar med skolor 

• Vi ska arbeta för att få fler som vill tävlar aktivt och som vill vara med i teamträningen. 

• Klädespaket för att skapa identitet med klubben. T-shirt för bredden och tävlingskläder GG 
för Teamen.  

• Vi ska arbeta med våra planer och mål samt följa upp dessa kontinuerligt under säsongen, 
för att hålla en önskad linje i verksamheten. 
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

• Vi ska verka för samarbete med klubbar för att både lära och dela med oss om 
verksamheten 

• Vi ska verka för att fler (2019 – 4 st) elever väljer golfgymnasiet i Växjö tillsammans 
med Procivitas Privata Gymnasium. Kontakta närliggande klubbar, ledare på gk, om det 
finns spelare för 2020 

• Vi skall varje månad berätta om våra spelare och hur det går för dom. Detta gäller både 
internt inom klubben men även externt i media för att locka till oss fler medlemmar och 
även lyfta våra egna spelare. 

• Vi ska vara tydliga med vad vi erbjuder och förenkla erbjudandet för att få fler yngre 
golfare till klubben. 

• Inför 2020 skall vi ha en tydlig Röd tråd för spelutveckling för ungdomar, allt från nya till 
elit 

• Vi jobbar för en tour för de yngre i träning där vi i första skedet erbjuder tävlingar på både 
korthålsbanan men även på stora banan från olika tees. I ett andra skede så ska vi bjuda in 
andra klubbar att delta med oss och ev. även få dem att arrangera tävlingar.  

 
Kortsiktigt mål 2020 i kvantitet 
 

- 32 nya ungdomar i träning genom golfäventyret.  
- Bredträning med minst 72 ungdomar i 8 grupper  
- Teamträningen skall ske i två grupper med en yngre och en äldre grupp, 14- 20 st 
- Öka andel flickor (jmf 2019 – 18%) 

 
Långsiktigt mål 2022 i kvantitet 
 

• 50 ungdomar varje år tränar Golfäventyret 

• 90 ungdomar är i breddträning 

• 25 ungdomar tränare i Teamen 

• Andelen flickor är 25 % 
 

Kvalitets mål 2020  
 

- Spelarenkäten visar på ökning av upplevd spelutveckling (2019 – 65%) 
- Färre spelar är under utvecklingsstrecket  (2019 – 56%) 

 
Kvalitets mål 2022 
 

- Spelarenkäten visar på att 80% av de som besvarat upplever spelutveckling 
- Sammanställningen av våra nyckeltal visar på max 40% är under utvecklingsstrecket 
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

 
Växjö GK Utvecklingstrappa 
 

   Växjö GK Team 
Träna för att tävla 

  Breddträning ungdom 
Träna för att spela 

 

Golfäventyret 
Aktiv start 

Golfskola – rekrytera 
Roliga grunder 

  

 
 
Aktivitet för ungdomarna 
 
Team yngre 
Träning sker 3 ggr i veckan plus lördagsträning och spel på söndagar. Träningsverksamhet riktad till 
en grupp tjejer och killar som kommit längre med sin golf och som vill satsa mer på golfen. Tävlar 
på junior-touren eller högre och vill ta nästa steg i systemet. Uttagning sker efter intresse, 
tävlingsflit och hcp. Mer riktad golfteknik, tester och uppföljning, tävlingsmoment, individuella 
lektioner samt spelförståelse och coaching.   
 
Upplägg 

• Åretruntträning (ca 40 veckor) 

• 3 pass med klubbens pro vara 1 är spelträning, 1 pass sker med ledare (inkl lördag) 

• Uppföljning spel/tävling via rondstatistik, tester och träningsprogram sker löpande 

• Fysisk träning året runt, vinter period med klubbledare, sommarsäsong under eget ansvar 

• Subventionerat årskort på range 

• Träningsläger  

• Endagars spel på annan bana. Med syfte att stärka gemenskap och intresse 

• Lagledare team yngre 

Team äldre 
Träning sker 2 ggr i veckan med ett pass spel plus lördagsträning. Träningsverksamhet riktad till en 
grupp tjejer och killar som kommit längre med sin golf och som vill satsa mer på golfen. Tävlar på 
junior-touren eller högre och vill ta nästa steg i systemet. Uttagning sker efter intresse, tävlingsflit 
och hcp. Mer riktad golfteknik, tester och uppföljning, tävlingsmoment, individuella lektioner samt 
spelförståelse och coaching. 
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

 
Upplägg 

• Åretruntträning (ca 40 veckor) 

• 2 pass träning varav 1 pass är spelträning och med klubbens pro, 1 pass sker med ledare 

(lördag) 

• Tillgång till egna lektioner 5 tim/ spelare 

• Uppföljning spel/tävling via rondstatistik, tester och träningsprogram sker löpande 

• Fysisk träning året runt, vinter period med klubbledare, sommarsäsong under eget ansvar 

• Subventionerat årskort på range 

• Tävlingsbevakning 

• Träningsläger 

• Lagledare team äldre 

Dessa krav ställs för att ingå i Teamlagen, yngre resp äldre 

Yngre 
- Närvaro innesäsong 70% och  utesäsong 85% 
- Lyhörd och villig att göra de uppgifter som instrueras 
- Medverka på mer än 50% av Dacketourens deltävlingar 
- Att träningsavgiften är betald 

 
Äldre  

- Närvaro 90 % 
- Lyhörd och villig att göra de uppgifter som instrueras 
- Att träningsavgiften är betald 
- Spelaravtal är påskrivet. Här regleras tex spelarersättning 
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

 
Breddträning 

Tränar 2 ggr i veckan plus valfri lördagsträning och möjlighet till spel i Dacketouren på söndagar, 
upptill 16 år. Pass 1 sker med pro och pass 2 sker med ledare/ungdomstränare. 
Träningsverksamhet för de som börjar spela golf eller vill ha golfen som en träningsform. 
Teknikutveckling, glädje, kamratskap, träna och spela med kompisar på ett utvecklande sätt är i 
fokus. Golfövningar med teknik, spel och utmaningar. 

Rabatt på rangekort i någon form, just nu oklart. 

Säsongsträning 

• 16-20 veckoträningar med tränare 

• 14 lördagsträningar med ledare 

• 10 veckors söndagsspel 

• Sommartour under sommarlov 

• Sommarlovsläger 

• Vinterträning 6 tim, jan - mars 

Golfskola 
Påsk ? 
Sommarskola? 
Höstlovsskola? 
Alexander Björk golfskola 
 
Läger 
Vårläger 3 dagar för teamen på externa anläggning 
Vårläger 2 dagar på hemmaplan 
Sommarläger 3 dagar för teamen på extern anläggning i aug föreskolstart 
 
Golfäventyret (7-12 år) 
Träningsverksamhet där glädjen, kamratskap och första steget in i golfen sätts i fokus. Vi lär oss 
grundteknik i olika golfslag, spelar 50/100 banan på korthålsbanan och utmaningar. Använder oss 
av SGF material Golfäventyrets ” 4 steg till att bli en grym golfare” 
Säsongsträning vår och höst: 

• 2 pass i veckan ungdomstränare, tot 20 timmar. 

• 3 söndagsspel ?? 

• Sommarlovsläger ?? 

• Projekt Golfäventyret Växjö Park Cup 
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

Aktivitet för övrig verksamhet 

• Föräldrarmöten 

• Utvärdera verksamhet genom spelar/föräldrarenkät, varje augusti 

• Uppföljning sker genom SGF nyckeltal för juniorer 

• Intäktsgruppen jobbar med att skapa ekonomiska resurser till UEK 

• Utbilda ledare/ ungdomstränare under hösten varje år Vilka? 
 
Vår organisation 

Namn  Roll  Ansvarsområde  Kontakt  
Dorry Afram Ordförande  

Ideell  
Möte och protokoll  

Lars Edvinsson  Anställd pro Tränare Team. Arbetsgrupp för utvärdering, 
planering, genomförande och uppföljning. 
Övrig utb som regler och förberedelser av 
tävling 
Budgetansvarig  

 

Fredrik Alldén Anställd Pro Tränare Bredd, Golfskolor, rekrytering skola 
Arbetsgrupp för ovanstående. 
Juniortävlingar  

 

Marie Hedberg Ideell  Utvärderingar och uppföljning  

Erik Lundqvist Ideell  Intäktsgruppen   

Hampus Henriksson Ideell Spelarrepresentant   

Martin Williamsson Ideell  Protokoll 
Dacketouren  

 

Lars Prick Klubbchef  GK s driftsansvarig  
Bidragsansvarig 
Utbildningsansvarig 

 

Ulf  Henriksson Ideell  Korthålsbanan ??  

 
UEK ekonomi – budget 2020 
 

UEK Ekonomisk s:a 
 

Budget 
2020 

INTÄKTER 
  

INTÄKTER 

Växjö Park cup, projekt 
 

40 000 

bidrag  
 

170 000 

kurs/tränavgifter  
 

198 000 

läger  
 

8 000 

LOK  
 

45 000 

procivitas  
 

60 000 

intäkter  
 

521 000     
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

UTGIFTER  
 

Budget 
2020 

seriespel  
 

15 000 

team  
 

10 000 

procivitas  
  

UEK , bredd  
  

läger  
 

40 000 

startavgifter  
 

10 000 

spelarersättning  
 

50 000 

Björk golfskola  
 

30 000 

träningskostnader  
 

10 000 

Växjö Park cup 
projekt 

 
 

40 000 

övr kostn  
 

10 000 

kostnader  
 

245000 

Löner tränare  
 

212 000 

SUMMA ut  
 

457 000 

SUMMA in  
 

521 000 

Överskott    +64 000 

 
 
Beskrivning av våra verksamheter 
UEKs verksamhet riktar sig i första hand till ungdomar mellan 7 och 21 år, i vissa fall även till 
spelare över 21 år vid hög tävlingsnivå samt stor träningsmängd. 
Vår verksamhet är indelad i en bredd och teamdel. Inom Breddverksamheten för 6-15 år ingår 
golfkul och breddträning och som är ingången till golfen. Vår Team del som är för de som kommit 
längre med sin golf, satsar mer och tävlar, kommer från cirka 13 års ålder och blir en naturlig 
upptrappning med intresse och förmåga. 
 
Breddträning 
Breddträningen ska bedrivas för våra yngre juniorer upp till ~15 år. Vi erbjuder veckoträning med 
tränare både under säsong och vinter. Det ska också erbjudas sommarläger där de kan träna, spela 
och träffa kompisar. Vi ska även erbjuda extra tränings och spelmöjligheter under helgerna för att 
ge dem bra möjligheter att utvecklas. Extraträningarna bedrivs genom att ge juniorerna tillgång till 
bollar och träningsområdet samt att få stöd av ledare/juniorer. 
Spelträningen erbjuds med spel på både stora banan för de som har Grönt kort men även på 
korthålsbanan för de som är på väg att ta Grönt kort. 
Vi kommer verka för ett ökat samarbete med kringliggande klubbar för att genomföra tävlingar 
tillsammans. 
Extraträningen kommer vara en viktig aktivitet där vi kan rekrytera nya unga 
golfare, genom att få med nuvarande spelares kompisar som vill prova golf. 
Vi ska arbeta vidare med tävlingskonceptet på speldagarna både på korthåls och stora banan. 
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Verksamhetsplan UEK 2020-2022 

 
Intäkter och ekonomi 
UEK har en grupp som arbetar aktivt med ekonomiska frågor. Både arbeta aktivt mot klubbens   
 
Information 
Vi behöver få ut information om verksamheten och tävlingsresultat så vi ökar intresset för vår 
klubb, både för att få fler spelare men även för att få fler sponsorer. 
 
 
Uppföljning och mätpunkter 
Vi ska ha tydliga mål och mätpunkter för kunna följa upp att verksamheten går åt önskad riktning, 
se tidigare i detta dokument. UEK-möten och sajten ska användas som informationskanal. 
 
Föräldraengagemang 
 
Växjö GKs verksamhet behöver ett stort föräldraengagemang för att nå sina mål. Vi kommer ha en 
upptaktsdag på våren där alla barn och föräldrar är välkomna och där vi informerar om vår 
verksamhet.  
 
 Vad behöver jag som förälder göra? 
●Ordna så barnen kommer ut och spelar/tränar ofta 
●Hjälpa varandra så flera kan komma ut oftare 
●Bli en golfledare och stötta vår verksamhet, du behöver inte vara duktig på golf. 
●Rapportera om ert barn kommer eller inte på träningen eller tävlingen för att underlätta för 
tränare/ledare. 
 
 


