En bra plan är starten
Inledning
Denna plan är framtagen för att vara en guide för att ta fram och att använda en verksamhetsplan
för en golfklubbs verksamhet. Själva utformningen utgår från en grundläggande mall för
verksamhetsplan men vi har sedan skrivit in så att den direkt kopplar till de verktyg och de
material som Svenska Golfförbundet använder
Själva innehållet följer Utvecklingstrappan, spelarmaterial som GolfÄventyret och de olika
ledarutbildningarna som finns. Under delen målsättning har vi skrivit in Nyckeltal för
juniorverksamhet.
Målet (och kravet) från de som deltar är:
-

Att det skall vara kul och man skall känna glädje
Att man vill göra det tillsammans med kompisar
Att det skall leda till utveckling i golf
Att man skall känna spänning
Att verksamheten (innehåll/ledare) skall vara seriösa

Att vi skriver fram mallen väldigt konkret innebär inte att alla måste göra exakt som mallen säger.
Vi har från början fyllt i ett förslag, som följer Utvecklingstrappan, som ni sedan behåller, tar bort
eller ändrar efter er verksamhets förutsättningar och mål. Den är däremot en väldigt bra start och
täcker in de flesta av de delar som skall finnas med. Ändra och förbättra gärna.
Juniorer är alla som är mellan 0 och 21 år. I svensk idrott delar vi sedan in dessa i två delar:



0-12 år
13-20 år

Barn
Ungdom

I svensk golf har vi delat in det vi kallar för junior (verksamhet) i tre delar:
1. 0-12 år
2. 13-15 år
3. 16-21 år

Barn
Ungdom
Satsande junior

I mallen kan ni välja om ni skall jobba med en, två eller alla tre
delarna. I de allra flesta klubbarna tyvärr få juniorer som tillhör
Ungdom och Satsande junior. De tre delarna bygger på varandra,
utan en bra verksamhet för Barn kommer få eller inga spelare upp till Ungdom och såklart inte till
Satsande junior. En bra grund är helt avgörande på lång sikt.
Genom Idrottslyftet stödjer Svenska Golfförbundet klubbars juniorverksamhet. Under namnet
Juniorlyftet har vi satt samman fem olika paket. Ett av dessa är satsningen med Juniorkonsulenter
som stöttar golfklubbar i deras utveckling av juniorverksamheten. JK:s utgångspunkt är Nyckeltal
i juniorverksamhet där resultatet används för att skapa en verksamhetsplan med aktiviteter som
leder till utveckling. Du kan läsa mer om hur just din klubb kan använda en JK.

Lycka till

Verksamhetsplan för juniorverksamhet
Detta är vår klubb
En beskrivning av klubben.
Vår klubb heter:
Vår klubb ligger:
Den närmsta tätorten är:
Vår klubb har så här många medlemmar:
Den bildades år:
Vi har så här många hål:
Det vanligaste sättet för barn och ungdomar att ta sig till banan är:
Ortens största idrott/-er är:

Vision
Vår vision för juniorverksamheten är:

Värdegrund
Vår verksamhet skall genomsyras av:

Målsättning
Under året har vi verksamhet för följande delar av juniorgolfen
1. Barn
2. Ungdom
3. Satsande junior

Nyckeltal för juniorverksamhet
Nyckeltal

Ingångsvärde Beskriv vad ni behöver jobba
med

Antalet juniorer
Åldersfördelningen
Könsfördelningen
Utvecklingen
LOK-sammankomster
Klubbtävlingar
Tävling utanför
klubben
Andel i träning

Övriga mål för verksamheten
Resultatmål

Organisation
Beskrivning av de personer som är med i verksamheten

Juniorkommittén
Kommittén träffas x antal gånger per år.
Roll

Beskrivning

Namn

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tränare

Ledarna som utför aktiviteterna är
Roll
Tävlingar
Tävlingar
Upptakt/avslut
Grupp/lagledare
Grupp/lagledare
Grupp/lagledare
Grupp/lagledare

Aktivitetsplan

Beskrivning

Namn

Mål för året

Barn 6-12 år
Beskrivning av innehållet i verksamheten per åldersgrupp. De 6 åringar som är med ingår i 7 års
gruppen.

Ålder:6-7 år
Sammanfattning av året
Detta är första året som barnen är med i golfträning. Det är viktigt att de blir bekanta med ledare och de
nya barnen i gruppen. Under året kommer säkert flera nya barn att tillkomma och några slutar för att det
inte passade dem. Det kan vara klokt att låta föräldrar vara delaktiga, kanske till och med att de är med och
tränar jämte barnet. Golfäventyrets upplägg passar även för vuxna, lägg tex bara bollen lite längre ifrån när
ni puttar än barnen.
Introducera Golfäventyret som bok och innehåll i träningarna. Om ni använder materialet är det lätt att
barnen tillsammans med föräldrar själva kan träna och utvecklas. Golfäventyret innehåller också en hel del
saker som gör att barnen på ett roligt och naturligt sätt kommer in i klubben och golfens tradition.
Genomför GL1 Praktik med föräldrarna så att de får en chans att vara delaktiga i sitt barns utveckling. Om
föräldrarna går utbildningen finns det fler potentiella ledare. Det är väldigt viktigt att aktivt hjälpa barnen
att hitta kompisar i golfen. En bra idé är att de tar med en kompis på träningen.
När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år och att barnen kommer
att bli kallade till samma grupp. Genomför gärna någon aktivitet med gruppen under den period som
verksamheten inte finns för att ”hålla liv” liv i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som
ledare nästa år. Att vara ledare kan innebära många fler roller än att leda träningen.
Gör en genomgång hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ
detta med hjälp av det verktyg 1 som finns framtaget.

1

Antal grupper/lag

Indelning kön

Antal i gruppen

Lagkänsla

2

Blandad/delad

10

T-shirt, keps etc.

Period

Antal träning/vecka

Längd på träning

Antal veckor

Maj-september

1

75 minuter

15

Fysträning (ja/nej)

Läger

Tävling

Upptakt/Avslutning

Nej

Ja, ett eller flera
dagläger. Kan ske under
sommarlovet.

Ja, på klubben på 30och 50-bana. ”Mjuka”
tävlingsformer.

Ja/Ja

Golfäventyret

Tävlingscoachning

Ledare per grupp

Övrigt

Ingår i att vara med i
träningen.

Nej

2

Möjliggör träning på
rangen till reducerad
kostnad.

Flera verktyg för ledare finns på websajten för ledare

Ålder: 8 år
Sammanfattning
Kalla alla barn från föregående år i god tid, gärna redan i slutet av februari. Se till att dag och tid redan finns
med i kallelsen samt vilka barn som är kallade till gruppen. Uppmana dem i inbjudan att ta med en eller
flera kompisar för att testa golf.
Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för
varje barn. Använd kontinuerligt det verktyg som finns för att följa upp barnens utveckling.
Till hjälp för att planera och genomföra passen finns verktygen årsplan och passplanering. Utvärdera
passet med den utvärdering som finns i verktyget Passplanering. Fundera hela tiden på vad ni kan göra
bättre.
Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana till att komma till klubben och träna och spela tillsammans
på egen hand. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med en vuxen under tider där
det är lägre tryck på banan. Försök att få barnen att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade
verksamheten. Vid några tillfällen kan ni samla gruppen på helgen för att spela någon eller flera av
banorna.
Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att
komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.
När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år och att barnen kommer
att bli kallade till samma grupp. Genomför gärna flera aktiviteter med gruppen under den period som
verksamheten inte finns för att ”hålla liv” liv i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som
ledare nästa år.
Gör en genomgång hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ
detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

Antal grupper/lag

Indelning kön

Antal i gruppen

Identitetsmarkör

2

Blandad/delad

10

T-shirt, keps etc.

Period

Antal träning/vecka

Längd på träning

Antal veckor

Maj-september

1

75 minuter

20

Fysträning (ja/nej)

Läger

Tävling

Upptakt/Avslutning

Nej

Ja, ett eller flera
dagläger. Kan ske under
sommarlovet.

Ja, på klubben på 30och 50-bana. ”Mjuka”
tävlingsformer.

Ja/Ja

Golfäventyret

Tävlingscoachning

Ledare per grupp

Övrigt

Ingår i att vara med i
träningen.

Nej

2

Möjliggör träning på
rangen till reducerad
kostnad.

Ålder: 9 år
Sammanfattning
Kalla alla barn från föregående år i god tid med tid och dag. Berätta redan i inbjudan vad som kommer att
hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.
Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för
varje barn. Jobba aktivt med att följa upp hur det går för varje barn genom att använda det verktyg som
finns.
Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana till att komma till klubben och träna och spela tillsammans
på egen hand. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med vuxna under tider där det
passar. Försök att få barnen att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten.
Ordna återkommande träffar på helgen, t.ex. vart annan vecka, för att spela på någon av banorna. Erbjud
tillfällen utanför träningen för att göra Klara-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben
som ligger nära i ålder. Vi några tillfällen spelar ni 100-banan tillsammans.
Några veckor kan ni lägga in extra träningar så att det blir två gånger per vecka. Under lov kan ni ordna
något läger.
Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att
komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.
Se till att de som är mest intresserade kan träna inomhus under vinter. Ofta fungerar det bra att låta dem
var med i äldre grupp. Ni kan också skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder där
det finns andra barn som vill träna mer.
När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att
ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen.
Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att
”hålla liv” liv i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.
Gör en genomgång hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ
detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

Antal grupper/lag

Indelning kön

Antal i gruppen

Identitetsmarkör

2

Blandad/delad

10

T-shirt

Period

Antal träning/vecka

Längd på träning

Antal veckor

April-september

1

75 minuter

25

Fysträning (ja/nej)

Läger

Tävling

Upptakt/Avslutning

Nej

Ja, ett eller flera
dagläger. Kan ske under
sommarlovet.

Ja, på klubben på 30och 50-bana. Tävla i lag
och byt hela tiden lag.
Gör Klarautmaningarna till
Skillstävlingar.

Ja/Ja

Golfäventyret

Tävlingscoachning

Ledare per grupp

Övrigt

Ingår i att vara med i
träningen.

Nej

2

Möjliggör träning på
rangen till reducerad
kostnad.

Ålder: 10 år
Sammanfattning
Kalla alla barn från föregående år i god tid med tider och dagar. Berätta redan i inbjudan vad som kommer
att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.
Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för
varje barn. Ge gärna en ”läxa” på de saker som varje barn behöver träna lite extra på.
Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana till att komma till klubben och träna och spela tillsammans
på egen hand. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med vuxna under tider där det
passar. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan.
Uppmana barnen till att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten. Ordna
återkommande träffar på helgen, t.ex. vart annan vecka, för att spela på någon av banorna. Erbjud tillfällen
utanför träningen för att göra Klara-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger
nära i ålder. Vid några tillfällen spelar ni på stora banan tillsammans. Ordna läger under lov, det kan vara
både dagläger eller läger med någon övernattning.
Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att
komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.
Se till att de som är mest intresserade kan träna inomhus under vinter. Skapa utbyte med annan klubb som
har lag/grupp i samma ålder. Ni kan då både dela kostnader och skapa en större grupp av spelare som vill
tränar mycket golf.
När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att
ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. Ordna minst en föräldrar träffar under
säsongen.
Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att
”hålla liv” i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.
Gör en genomgång hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ
detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

Antal grupper/lag

Indelning kön

Antal i gruppen

Identitetsmarkör

2

Blandad/delad

10

T-shirt

Period

Antal träning/vecka

Längd på träning

Antal veckor

Mars-oktober

2

90 minuter

25

Fysträning (ja/nej)

Läger

Tävling

Upptakt/Avslutning

Nej

Åk på något läger som
sker över två dagar. Kan
vara med övernattning.

Ja. Gör Klarautmaningarna till
Skillstävlingar. Tävla på
100-banan och på stora
banan.

Ja/Ja

Golfäventyret

Tävlingscoachning

Ledare per grupp

Övrigt

Ingår i att vara med i
träningen.

Nej

2

Möjliggör träning på
rangen till reducerad
kostnad.

Ålder: 11 år
Sammanfattning
Kalla alla barn från föregående år i god tid med tider och dagar. Berätta redan i inbjudan vad som kommer
att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.
Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för
varje barn. Att de ser en utveckling är viktigt. Ge gärna en ”läxa” på de saker som varje barn behöver träna
lite extra på. Se till att klubbens tränare återkommande är med på träningarna. Se till att alla barn vet vad
de skall träna på inom de olika delarna. Var uppmärksam på deras mål med att vara med i golf.
Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana till att komma till klubben och träna och spela tillsammans
på egen hand. Uppmana att låta barnen spela på den stora banan tillsammans med någon vuxen per boll
under tider där det passar. Eller själva. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan genom avbokade
starttider på tider med lite spel av övriga medlemmar. Delta gärna en av klubbens partävlingar med en
vuxen som spelpartner. Spela klubbtävlingar på egen hand och i klubbens lagtävlingar med annat barn i
gruppen.
Ordna återkommande träffar på helgen, t.ex. vart annan vecka, för att spela på någon av banorna, gärna på
stora banan. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra Klara-utmaningarna. Gör detta med andra
grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Genomför läger på lov. Åk gärna till en annan bana under
några dagar.
Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att
komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.
Träna inomhus i början och slutet av säsongen. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma
ålder. Låt gruppen vara med på ett fyspass med en äldre grupp.
När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att
ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. Ordna minst två föräldrar träffar under
säsongen.
Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att
”hålla liv” i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.
Gör en genomgång hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Använd det
verktyg som finns för att sammanställa barnens utveckling.

Antal grupper/lag

Indelning kön

Antal i gruppen

Identitetsmarkör

2

Blandad/delad

10

T-shirt, piké etc.

Period

Antal träning/vecka

Längd på träning

Antal veckor

Mars-oktober

2

90 minuter

30

Fysträning (ja/nej)

Läger

Tävling

Upptakt/Avslutning

Ja

Åk på något läger som
sker över två dagar med
övernattning.

Ja. Gör Klarautmaningarna till
Skillstävlingar. Tävla på
100-banan och på stora
banan. Låt de som är redo
tävla i klubbens
tävlingar. Tävla i lag mot

Ja/Ja

Något läger över flera
dagar där de bor hemma.

annan klubb eller lag i
den egna klubben.

Golfäventyret

Tävlingscoachning

Ledare per grupp

Övrigt

Ingår i att vara med i
träningen.

Nej

2

Möjliggör träning på
rangen till reducerad
kostnad.

Ålder: 12 år
Sammanfattning
Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att
starta redan i februari och det är mer en fråga om att pausa i träningen än att den är slut.
Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för
varje barn. Att de ser en utveckling är viktigt. Ge gärna en ”läxa” på de saker som varje barn behöver träna
lite extra på. Se till att klubbens tränare återkommande är med på träningarna.
Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana till att komma till klubben och träna och spela tillsammans
på egen hand. Uppmana barnen att spela på den stora banan tillsammans med någon vuxen per boll under
tider där det passar. Eller själva. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan genom avbokade
starttider på tider med lite spel av övriga medlemmar. Delta gärna en av klubbens partävlingar med en
vuxen som spelpartner. Spela klubbtävlingar på egen hand och i klubbens lagtävlingar med annat barn i
gruppen eller ungdom i klubben.
Ordna återkommande träffar på helgen, t.ex. vart annan vecka, för att spela på någon av banorna, gärna på
stora banan. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra Klara-utmaningarna. Gör detta med andra
grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Istället för att tävla i spel kan ni tävla i ”skills” genom att
använda Klara-utmaningarna. Att åka på läger tillsammans är viktigt, under lägret kan man spela en
tävling på en annan klubb.
Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att
komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.
Träna inomhus i början och slutet av säsongen. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma
ålder. I början och slutet av säsongen (inomhus) använder ni ett av veckans pass till fysträning (inriktning
mot golf). Byt då och då ut ett av träningspassen under säsong till ett fyspass. Ni kan också förlänga
träningen så ni hinner med fys efter den ordinarie träningen.
När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att
ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. På föräldramötet är det viktigt att ni
informerar om Skandia Tour, hur anmälan går till och hur ni skall hjälpa ungdomarna till att tävla. Ordna
minst två föräldrar träffar under säsongen.
Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att
”hålla liv” i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.
Om ni planerar för att låta barnen ta steget till Ungdom är detta året då de skall börja träna hela året. Det
uppehåll som ni tidigare tagit kommer nu bli mycket kortare och träningen inför kommande år starta
redan i slutet av oktober. Det finns säkert flera av deltagarna som håller med andra idrotter och vill
fortsätta med det. Vissa kanske vill träna ännu mer i den andra idrotten. Se till att ta ett samtal med var och
en. Hjälp dem att fortsätta med golf, kanske kan de vara med och träna någon gång i veckan även under
vinter.

Gör en genomgång hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Använd det
verktyg som finns för att sammanställa barnens utveckling.

Antal grupper/lag

Indelning kön

Antal i gruppen

Identitetsmarkör

2

Blandad/delad

10

T-shirt, piké

Period

Antal träning/vecka

Längd på träning

Antal veckor

februari-oktober

2

100 minuter

30

Fysträning (ja/nej)

Läger

Tävling

Upptakt/Avslutning

Ja

Åk på något läger
som sker över tre
dagar med
övernattning.

Ja/Ja

Möjliggör träning på
rangen till reducerad
kostnad.

Golfäventyret

Tävlingscoachning

Ja. Gör Klarautmaningarna till
Skillstävlingar. Tävla
på 100-banan och
på stora banan. Låt
de som är redo tävla
i klubbens tävlingar.
Tävla i lag mot
annan klubb eller lag
i den egna klubben.
Ledare per grupp

Ingår i att vara med i
träningen.

Nej

2

Något läger över
flera dagar där de
bor på klubben.

Övrigt

Ungdom 13-15 år

Ålder: 13 år
Sammanfattning
Antal grupper/lag

Indelning kön

Antal i gruppen

Identitetsmarkör

1

Blandad/delad

12

Piké

Period

Antal träning/vecka

Längd på träning

Antal veckor

November - oktober

2

100 minuter

45

Fysträning (ja/nej)

Läger

Tävling

Upptakt/Avslutning

Ja

Åk på något läger
som sker över tre
dagar med
övernattning.

Golfäventyret 2
Ingår i att vara med i
träningen.

Ja/Ja

Något läger över
flera dagar där de
bor på klubben.
Tävlingscoachning

Ledare per grupp

Övrigt

Ja

2

Möjliggör träning på
rangen till reducerad
kostnad.

Satsande junior 16-21
Kommer i senare versioner

Rekrytering
Vi tänker rekrytera genom att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bjuda in skolklasser till att prova på golf
Åka ut till skolor för att introducera golf
Utbilda idrottslärare så att de kan ha golf på schemat (och raster)
Uppmana befintliga deltagare att ta med sig kompisar
Samverka med annan idrott på orten – ”golf på sommaren, innebandy på vintern”
Bland klubbens egna medlemmar, barn som är medlemmar men inte aktiva eller vuxna
som kan tänkas känna barn som skulle vilja prova
7. I vilka åldrar är det viktigast att rekrytera
8. Skall ni introducera föräldrarna i golfen samtidigt som ni rekryterar deras barn

Tävlingar (de tävlingar som klubben organiserar)
Våra barn, ungdomar och satsande juniorer har följande tävlingstillfällen.
Nr

Namn

Datum

Skandia Cup
Klubbtävling
Veckotävling för
juniorer
Utbyten med
andra klubbar

Målgrupp
30-bana
50-bana
100-bana
HCP36-54
Alla
HCP36-20
Alla

Åldersgrupp

Kommentar

6-16
10-14
alla

Med juniorklass

alla

Ledarutbildning
Vi genomför Golfens Ledarutbildning 1 Praktik på följande datum:
Vi genomför/åker på Golfens Ledarutbildning 2 Fördjupning på följande datum:
Vi kommer att träffas för att utbyta erfarenheter mellan grupp/lagledarna och tränare 6 gånger.
Dessa träffar skall ske tre gånger på våren och två gånger på hösten.

Föräldrautbildning & information
Vi bjuder in nya föräldrar att genomgå Golfens Ledarutbildning 1 Praktik. Vi ordnar
föräldraträffar där vi informerar om verksamheten och tar in synpunkter på verksamheten. Detta
sker en gång på våren och en gång på hösten. Datum för detta är:

Ekonomi
Intäkter
Kontonr.

Kostnader
Kontonr.

Art
Sponsring
Träningsavgifter
Tävlingar
Läger
LOK Stöd
Kommunalt stöd
SISU
Idrottsutbildarna
Idrottslyftet
Övrigt

Underpost

Budget

Utfall

Art
Underpost
Träning
Tävlingar
Tävlingsersättning
Läger
Möten
Ledarutbildning
Övrigt

Budget

Utfall

Checklista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vi har gjort mätningen av Nyckeltal och gjort en utvärdering
Vi har bestämt vilka Nyckeltal som vi skall ha extra fokus på under året
Verksamhetsplanen är balanserad efter målen
Vi har en budget som är balanserad efter verksamhetsplanen
Vi vet vilka möjligheter klubben har med Idrottslyftets olika paket
Vi har tagit reda på vad SISU kan hjälpa oss med
Klubbens styrelse tar ansvar för målen med juniorverksamheten
Tränaren är involverad i verksamheten i genomförande, planering och långsiktig
utveckling
Vi har ledare till alla grupper
Vi har utrustning till alla grupper för att kunna genomföra verksamheten
Vi har bokat av tider på banan för alla tävlingar som vi tänker genomföra
Vi har bokat av tiden på banan för de spelaktiviteter som vi planerar
Det finns träningsytor och lokaler för att genomföra verksamhetsplanen
Vi har kontakt med de klubbar som vi skall samverka med och har utbyte med den
kommande säsongen
Vi har en plan för ledarutbildning och ledarvård
Vi vet vilka ledare som har gått vilka utbildningar
Vi har en plan för hur vi skall rekrytera barn och ledare
Vi har en plan för vilka (7-åringar, 10-åringar?) vi skall rekrytera

Verksamhetsberättelse
Ordföranden samlar in alla lagledares utvärderingar för att sammanställa året. I detta ingår t.ex.
hur många barn som finns (medlemstalet) och hur de utvecklas (Utvecklingstalet)
Under året som gått har vår utveckling på Nyckeltalen sett ut:
Nyckeltal

Ingångsvärde Mål för året

Utfall

Antalet juniorer
Åldersfördelningen
Könsfördelningen
Utvecklingen
LOK-sammankomster
Klubbtävlingar
Tävling utanför
klubben
Andel i träning

Under har vi haft följande grupper igång som genomfört verksamheten enligt plan
Kategori
Barn

Ungdom

Satsande
junior

Ålder
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-21

Antal grupper

Antal deltagare

Antal ledare

Vi har arrangerat följande tävlingar och haft deltagare enligt följande:
Klistra in tävlingarna från VEP
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Namn

Skandia Cup
Klubbtävling
Veckotävling för
juniorer

Målgrupp
30-bana
50-bana
100-bana
HCP36-54
Alla
HCP36-20
Alla

Åldersgrupp

6-16

Antal deltagare

