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Verksamhetsplan
Barn och ungdomsverksamheten 2017
1. Inledning

Säsongen 2017 planerar juniorsektionen att genomföra en omfattande satsning på barn och
ungdomsverksamheten. Genom samarbete med juniorkonsulent Mikael Lundén (SGF) följer vi
”Utvecklingstrappan” för att utöka vår verksamhet, med syfte att skapa mer motivation hos våra
barn och unga i träning och tävling. Vi har t.ex. utökat antalet träningar och speltillfällen för
samtliga träningsgrupper, vi planerar lägerverksamhet, implementering av Golfäventyret,
sommarlovsaktiviteter, föräldramöten, föräldrautbildning m.m.
Lena With är ny junioransvarig och har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ansökt om flera
olika bidrag inför säsongen 2017 till juniorverksamheten, t.ex. Idrottslyftet, Integrationsmedel,
Golfäventyret m.m. Vi vill på detta sätt utveckla föreningen och skapa nödvändiga
förutsättningar för framtiden. Vår strävan är att golfen ska vara barn och ungas val av ”1:a
idrott”.
Verksamhetsplanen och riktlinjerna i detta dokument har godkänts av Köpings GK:s styrelse. En årlig
genomgång och uppdatering ska ske av verksamhetsplanen med hänsyn till nytillkommande faktorer och
omständigheter.

2. Värdegrund.
Motto: Träffas - Trivas – Träna – Tävla
Köpings GK accepterar inte mobbing, trakasserier, våld eller rasism. Alla juniorer skall visa
respekt för varandra oavsett, ålder, kön, etnicitet eller religion. Beteendet på klubben skall
utmärkas av vänskap och trivsel. Juniorer som diskriminerar, mobbar eller förtrycker andra
äger inte rätt att delta i Köpings GK:s juniorverksamhet.
Ledare på klubben ska årligen skicka in ett intyg från belastningsregistret, som hämtas gratis
från polisens hemsida, detta för att styrelsen ska kunna granska personer som vill bli/ är ledare
på klubben, lämplighetspröva alla ledare. Ledare som missköter sig kan, efter styrelsebeslut,
stängas av som ledare i klubben i upp till två år. Där efter får ledaren söka ny prövning hos
styrelsen, som då kan ompröva ledarens lämplighet.

3. Vision
Köpings GK är en attraktiv klubb för juniorer och vi har Västmanlands bästa juniorverksamhet.
Känsla av gemenskap och glädje med golfen som utgångspunkt skall genomsyra verksamheten.
Juniorverksamheten är omfattande genom vårt samarbete med skolor och andra idrottsklubbar
på orten. Verksamheten omfattar bl.a. träningar, tävlingar, läger och andra verksamheter.
Klubben har många engagerade och välutbildade ledare som fostrar ungdomarna till ett gott
föredöme för klubben och sina kamrater. Juniorerna blir väl omhändertagna av klubbens övriga
medlemmar och får full stöttning i sitt idrottsutövande.

4. Strategi 2017

Se bifogad handlingsplan för juniorsektionen.

5. Långsiktiga mål
•
•
•
•
•
•

Öka antalet juniorer i träning, 20 % av medlemmarna ska vara juniorer.
Öka antalet aktiva tjejer i träning
Juniorer ska finnas med och slåss om platser i klubbens representationslag.
Ett tjugotal juniorer tävlar regelbundet i Skandia Tour First, Future och Elit
Få någon spelare etablerad på Nordea Tour Herrar och Damer.
Att utveckla ett engagerat och välutbildat ledarteam
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•
•

Köpings GK skall vara den bästa juniorklubben i distriktet.
Aktivt samarbete med grundskolorna/ Idrottslärarna

6. Mål 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsätta utveckla och vårda en välorganiserad juniorverksamhet och träningsgrupper.
Träningspass anpassade för olika kategorier.
Implementera Golfäventyret.
Roliga, välplanerade och omväxlande träningar.
Rekrytera minst 20 nya ungdomsmedlemmar
Möta andra klubbar i tränings/ match spel.
Arrangera läger
Utöka antalet aktiva tjejer i tjejjuniorgruppen med minst två tjejer säsongen 2017
Rekrytera fyra nya juniorledare/ föräldrar.
Genom bidrag kunna köpa in nya träningsredskap, erbjuda sommarlovsaktivitet m.m.
Registrera LOK-aktiviteter och SISU-lärgrupper
Ansöka om bidrag för Golfäventyret i Skolan och initiera en planering för att utveckla
”Golf i skolan” som långsiktig verksamhet ihop med Idrottslärarna, Klubbchef och PRO.

7. Barn- och Ungdomsverksamhetens grupper 2017:
Golfäventyret
Barn 5-7år. Tränare: Roger Burström
Barn 8-10 år. Tränare Lena With.
De här båda grupperna är för barn mellan 5-10 år. Fokus är på att ha roligt och lära sig Golfens
grunder på ett lekfullt sätt. Leder till Grönt kort.

Juniorer 10-14 år

Tränare: Oskar Einan och Daniel Nylund
Juniorer med Hcp från 15 och uppåt tar första steget till att börja träna golf och utvecklas och
bli en bättre golfspelare. Vi kommer att jobba med bland annat teknik, regler, och grundträning.
Vi har även som mål att få så många som möjligt att vilja vara med och börja tävla. Möjlighet och
moroten ska vara (för de som vill) att kunna avancera till Junior ELIT. Fokus ska även vara på att
det ska vara roligt och att man ska känna gemenskap. Vi delar gruppen i två mindre grupper på
träningarna.

Tjejjuniorer 12-18år
Tränare: Johan Björkdahl. Hjälpledare: Peter Gustafsson och Kicki Blomstedt.
Den här gruppen är första steget till att börja träna golf och utvecklas och bli en bättre
golfspelare. Vi kommer att jobba med bland annat teknik, regler, och grundträning. Vi har som
mål att få så många tjejer som möjligt att börja spela golf. Fokus ska även vara på att det ska
vara roligt och att man ska känna gemenskap.

Junior ELIT

Tränare: Michael Ramqvist, PRO.
En mindre grupp (hcp gräns 15) för de juniorer som vill utvecklas och tävla inom golf. Vi har
som mål att bidra med en proffsig och seriös träning där man som spelare är villig att satsa lite
extra. Vi kommer bl.a. att jobba med teknik, teori, spelstrategi, och målbilder där vi har för avsikt
att utveckla spelarna så mycket som möjligt. Stommen i denna grupp kommer att vara vårt
representationslag då vi har seriespel för herrar. Vi vill även kunna fokusera på att det ska vara
roligt och att man ska känna gemenskap.

8. Trafikpolicy
Klubben har en trafikpolicy som samtliga ska ta del av vid samåkning till träning och tävling.
Trafikpolicyn finns att ta del av på hemsidan www.kopingsgk.nu.
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Regler i samband med resor
Tävlingar där tävlingsbidrag utbetalas:
•
•
•
•
•

Skandia Tour First (startavgift 200kr)
Skandia Tour Future (startavgift 300kr)
Skandia Tour Elit (startavgift 400kr)
Skandia Cup final (betalar klubben)
Västmanlandsserien (ej startavgift)

Bidrag utgår för:
• Startavgift och resa utbetalas endast till Skandia Tour samt Västmanlandsserie
tävlingarna. Resebidrag under förutsättning att man samåker och fyller upp bilar så gott
det går.
• Milersättning (max 20mil/ tävling) enligt RSV ”skattefri bilersättning egen bil” = 18,50
kr/mil
Grundläggande regler:
• Ansökan skall göras i bifogad Excel-mall och vara ifylld enligt instruktionerna
• Samåk
• Vidhäfta kvitto för startavgift resa.
• Ange konto som pengarna skall sättas in på.
• Klubbens trafikpolicy följs.

Trafikpolicy vid träning och tävlingar
Bilen
-Ska vara besiktigad
-Ska ha godkända däck för årstiden
-Ska finnas säkerhetsbälte för alla i bilen
-Första hjälpen ska finnas i bilen
Föraren
-Ska ha giltigt körkort
-Ska vara utvilad
-Ska aldrig köra långa pass utan att ta en paus
-Ska se till att alla använder säkerhetsbälte
-Ska se till att transporten sker på ett trafik- och drognyktert sätt
-Ska låta väglag, klimat och väderförhållanden styra restiden
-Ska följa gällande trafikregler
Passagerarna
-Ska sitta still i fordonet
-Ska bära säkerhetsbälte
Allmänna regler
-Alla ska vara ute i god tid
-Övningskörning är inte tillåtet på väg till träning eller tävling
Förankring i klubben
-Tränarna informerar föräldrar om klubbens trafikpolicy. Den ska finnas på klubbens hemsida
och i juniorernas verksamhetsplan.
-Samtliga medlemmar i föreningen ska tillsammans verka för att policyn efterlevs.
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Handlingsplan Juniorsektionen 2017
Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra det?

Vem ska göra
det?
Lena With och alla
ledarna

När ska det vara
klart?
3okt 2016

Skapa ett
översiktsschema för
säsongens barn och
ungdomsverksamhet
för 2017

Ta hjälp av Mikael Lundén, Juniorkonsulent SGF.
Skapa en handlingsplan.

Mikael Lundén ihop
med alla
juniorledare vid ett
möte i januari.
Lena/ Juniorledarna

26 Jan 2017

Lena With med
Gunnar Larsson

Dec 2016

Lena With /Alla
ledare

Feb 2017

Tävlingskommittén
Ledarna
Mikael, Oskar,
Daniel, Johan

Feb 2017
April 2017
Mars 2017
Föräldramöte

PRO Mikael
Rahmqvist/ ledarna

Jan 2017

Golfäventyret 6-11år

Lena/ Roger/
Susanne Öhman

1 nov 2017

Vårda samt vara aktiva via juniorverksamhetens
hemsida samt Facebook sida.

Alla ledare

Hela säsongen
2017

”Fadderverksamhet”, fråga mer avancerade
juniorer om de kan hjälpa till vid träningar för att
inspirera och skapa kontakter mellan juniorerna.
Fortsätta att erbjuda en träningsgrupp speciellt
riktad till tjejer i åldern 12-18år

Lena/ Mikael
Rahmqvist samt
alla ledare
Johan/ Peter/ Kicki

Hela säsongen
2017

Affischera med tjejjunioraffischer på
Scheeleskolan och Karlbergsskolan.

Peter Gustavsson
Tjejjuniorerna

1maj 2017 (innan
skolavslutningen)

Delta i Golftjej Västmanland dagsläger
Se över ett ev samarbete med Arboga GK
”Tjejsatsning”
Bio biljetter (fribiljetter 5st vid tävlingar)
Övriga blandade priser

Johan Björkdahl

Juni 2017

Lena With,
Ledarna

Sept 2016
Feb 2017

Ta reda på vad vi behöver göra för att skapa
dessa banor

Lena With/ Johan
Björkdahl

1april 2017

Kostnadskalkyl
Sök bidrag ur idrottslyftet och SGF

Lena With/ Johan
Lena With

1 mars 2017
15 Feb 2017

Reklamfilm Västmanlands Television

Västm. Television/
Lena With

15Feb 2017

Gå igenom vilka träningsgrupper vi kommer att
ha. Utvecklingstrappan.
-Planera och organisera för 2st dagsläger
A) ”Golfäventyret”

15 Feb 2017

B) Dagsläger för Juniorerna
Gå igenom med tävlingskommittén vilka tävlingar
vi kommer att bli tilldelade för juniorerna (Scandia/
Västmanlandsserien pojkar/flickor)

Anordna interna
tävlingar
Delta i Skandia Cup,
DM, KM och
Västmanlandsserien
Öka antalet aktiva
juniorer i träning/
tävling med minst 20
ungdomsmedlemmar

Öka antalet aktiva
tjejer i träning/ tävling

Sponsrade priser till
prisbord vid tävlingar
eller dagsläger
Bygga och
implementera
”GOLFÄVENTYRET ”
30-bana och 50-bana

Marknadsföra
Barn och Ungdoms-

Planera in uppstart och avslutningar för alla
grupper (Ca 4 sociala träffar/ år)
Klubbtävingar 3st under v.27-28-29
Informera juniorgrupperna om tävlingarna
Informera juniorerna och deras föräldrar om
tävlingar och anmälan, samt ev åka med på
tävlingar.
Juniorträningar ska erbjudas anpassade för både
nybörjare och mer avancerade

1 nov 2017
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verksamheten

Söka bidrag för
Juniorverksamhetens
olika områden

Engagera fler föräldrar
(blivande ledare/
hjälpledare)

Engagera juniorer att
hjälpa till med
Golfäventyret
Engagera juniorer att
hjälpa till med
juniorträningar/ läger
Göra iordning
Juniorrummet
ytterligare
Inventera
träningsredskapen
Utbilda ledare i GL1
Golfäventyret
Kläder till ledare/
juniorer
Luncherbjudande för
juniorer i restaurangen
på klubben
Försäljning av ett
matlotteri
Försäljning av Bildekal
”Jag stöttar
Juniorerna”

Skapa en aktuell Affisch

Lena och Peter

Affischera i Köpings träningsanläggningar och
mataffärer/ Ungdomsgården/ skolorna

Ledarna

Dela ut flyers på Barnens dag i augusti

Lena With / juniorer

Tag med Golfäventyret och marknadsför det med
skylt och material som behövs på ”Prova på Dag
på Krillan”, Barnens dag m.m.

Lena With/
Susanne Öhman ev
Juniorer 2st

Annonser i tidningarna
Idrottslyftet

Marknadskommitt.
Lena With/ Marie
Persson på SISU
Idrottsutbildarna

1 April 2017
25 Feb

Integrationsmedel för inköp av material till utlåning

Lena With

15 Feb

Idrottslyftet för Skandia lägret
Klackbergsstiftelsen stipendium
Sommarlovsaktiviteter Köpings Kommun
Bergslagslyftet -Golfäventyret i Skolan
Sparbanksmiljonen
Ta hjälp av Juniorkonsulent Mikael Lundén på
SGF för att få förslag på nytt arbetssätt/
gruppindel./ Föräldramöten samt
Föräldrautbildning

Lena With

24 maj
Senast 15maj
Senast 24/2
Senast 1/3

Lena With, samt
ledarna pratar med
föräldrarna under
säsongen

April 2017

Engagera 10 föräldrar att hjälpa till under ett par
timmar vardera vid våra dagsläger.
Engagera 2 föräldrar att hjälpa till som hjälpledare
i juniorgruppen
Fråga juniorer på klubben: William Hirvelä, Theo
Söderqvist

Lena With

Maj 2017

Oskar Einan/
Daniel Nylund
Lena With

Okt 2017

Fråga juniorer: William Hirvelä, Tilde Björkdahl,
Theo Söderqvist

Lena With

1mars 2017

Sätta upp tavlor på aktuella Golfproffs
Sätta upp nya Gardiner
Städa ur kylskåp och micro
Samla alla träningsredskap på ett ställe
Se över vad vi har, skriva en lista, samt skriva ett
förslag på önskemål om inköp
Gå kursen GL1
(Lena With/ Susanne Öhman/ Roger Burström/
Theo Söderqvist)
Prata med Michael Rahmqvist

Lena With /Peter
Gustavsson
Juniorer
Michael Ramqvist/
Lena With

April 2017

Michael Rahmqvist

Jun 2017

Lena With/
styrelsen
Lena With

15Feb 2017

Lena With

15Feb-1/7-2017

Lena With och
Peter Gustavsson

15 Feb 2017
(säljs Hela året)

Be styrelsen att se över detta med Gillet
Lena säljer på Kick Offen/ Årsmöte samt på
Föräldramöten osv lotter för 20kr/st
Receptionen säljer bildekaler och intäkten går till
juniorverksamheten
Marknadsför detta i Nyhetsbrev/ på hemsida osv

Mars 2017
Augusti 2017
Aug 2017

1 mars 2017

Februari 2017

15 April 2017

