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FS Slutrapport med anledning av:

Beslut vid FM 2013 (kvarstår sedan 2012)
Motion från Göteborgs GDF - Utbildning av hjälptränare
Motionären föreslog att golfrörelsen tar fram material och kursplan för ideella tränare
(hjälptränare) i olika steg likt andra idrotter och att detta sedan kan utgöra del i GL1 och GL2
utbildningarna. FM beslutade att bifalla motionen
FS åtgärder:
I motionen belystes innehållet i den träning som juniorer behöver göra för att utvecklas. Den
tid som varje individ lägger är del dels den träning som de gör själva och dels den som de gör
med klubben. SGF har därför börjat med det material som i första hand vänder sig till
spelaren och deras föräldrar, som en del av hela spelarutvecklingen. Tidigare fanns
materialet Golfäventyret som i stort verkat som barnens motsvarighet till vuxnas
nybörjarmaterial. Med tanke på det väl inarbetade namnet valde vi att hålla kvar vid detta
och att sedan göra en ordenlig omarbetning av innehållet.
Spelet sätts nu i centrum. Detta görs genom att vi förenklar spelet så att det möter de yngre
barnen och deras förutsättningar. Vi har tagit fram tre olika banor som innehåller en stegring
i utmaningen för spelaren. Banorna kallas 30-bana, 50-bana och 100-bana. Den sista sker på
den vanliga golfbanan och när barnen klarat denna nivå har de också uppnått Grönt Kort.
Materialet tar också upp ett fjärde steg som är att Spela med HCP. Materialet finns både
som bok och som webbsajt. De båda materialen speglar varandra i stort men webben
använder de fördelar som det digitala mediet ger. Ett exempel är att allt träningsinnehåll
finns i form av film.
En stor del av innehållet är Golfslag. Här finns alla golfens slag med och visar hur slaget går
till. Inom varje slag finns en stegring där varje steg utgör en större svårighet. Att klara ett
visst slag på en viss nivå är ett test på den tekniska förmågan. För att utveckla förmågan
behöver spelarna träna mycket på uppgiften. En del av den träningen är att ledaren/tränaren
ger feedback och förslag på hur spelaren skall lösa slaget. Spelaren utvecklar sin tekniska
förmåga i takt med att svårigheten på slaget stegras. Tränaren är den person som har
utbildning och kompetens för att i sak avgöra när och hur råd skall ges. Ledaren som är

ledare för en grupp över tid kommer i samverkan med tränaren lära sig att delvis ta över en
del av de uppgifter som tränaren från start behöver ta. Ledaren växer med tiden och
uppgiften.
Motionen tar också upp att innehållet i SGF:s ledarutbildningar ska innehålla mer av de delar
där man tar upp den tekniska utvecklingen. I samband med den nya versionen av
Golfäventyret har vi även gjort om Golfens Ledarutbildning, som nu sker i 3 steg.
Utbildningen sker med ett framtaget material som vi kallar GL1-Praktik Handledning.
Utbildaren går med hjälp av materialet igenom de olika delarna genom att för varje del. Den
andra delen av GL1 innebär att ledaren är verksam med en grupp i den egna verksamheten
och den tredje och sista delen kallas för GL1-fördjupning och sker över två dagar.
Motionen tar också upp organisatoriska frågor och då främst kring vem som gör vad. En
fråga belyser behovet av tillräckligt många ledare för att kunna möta alla de juniorer som
golfen behöver för att få tillväxt En annan fråga belyser att det behövs en viss kompetens för
att utföra en viss uppgift. För att följa de roller som föreslås genomför vi GL1 på följande sätt
SGF har utbildat ett eget team (GL1-Temet) för att utbilda tränare och ledare och vi genom
hela projektet har vi samverkat med PGA. Vi genomför GL1-Praktik under våren 2014 genom
att i första steget erbjuda alla PGA-tränare att genomgå GL1-Praktik. Vi gör då en
tränarversion för att vi vill att de skall genomföra utbildningen med sina egna ledare lokalt
på klubben. Detta är viktigt för att tränaren skall ta rollen som övergripande ansvarig.
Utbildningen erbjuds genom respektive PGA-distrikt. I andra steget genomför vi GL1-Praktik
genom GDF. Här går ledare som inte kan gå utbildningen genom klubbens tränare. Det finns
också klubbar som inte har en tränare.
GL1-Fördjupning genomförs till hösten 2014 för de ledare/tränare som genomgått GL1Praktik. Utbildningen genomförs genom GDF:s verksamhet med GL1-Teamet. SGF önskar
också att GDF från 2015 själva genomför GL1. Utbildningen av deras utbildarteam sker
genom att de själva deltar i GL1 under 2014. Det återstår en hel del arbete för att vi skall vara
helt klara med att omarbeta de olika stegen i Golfens Ledarutbildning. Vi gör nu en ledarversion av
webbsidan Golfäventyret och utbildningen GL1-Förjupning är under framtagande. Vi har också
påbörjat planeringen för Golfens Ledarutbildning 2.

Med denna avrapportering menar FS att motionen nu omsatts i verksamhet i linje med
förslaget och att motionen därmed får anses vara genomförd.
Status är: klart

