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Systematisk utveckling av handigolfverksamhet
Klarlägg förutsättningarna
• Diskutera och besluta viljeinriktningen i klubbstyrelsen
• Inventera befintlig handikappanpassning av anläggningen och besluta eventuell
komplettering
• Diskutera förutsättningarna på ett medlemsmöte
• Besluta att starta verksamheten
År 1 - Uppbyggnad
• Organisera och bemanna
• Skriv verksamhetsplaner för klubben respektive distriktet och upprätta budget, förankra
och bemanna
• Rekrytera och utbilda faddrar
• Utveckla specialkompetensen inom området
• Skaffa specialutrustning
• Utveckla övningar för personer med olika slag av funktionshinder
• Bygg nätverk och genomför informationsmöte med intresseorganisationer och
myndigheter, steg 1
• Bjud in till och genomför Prova-på för grupper med olika slag av funktionshinder
• Informera kontinuerligt både internt och externt
• Sök bidrag från LOK, SISU och andra möjliga givare
• Dokumentera och rapportera verksamheten kontinuerligt
År 2 – Etablering
• Uppdatera verksamhetsplanerna och skapa en budget
• Skapa en checklista för åtgärder, som krävs för att via strategin nå verksamhetsmålen
• Skapa hjälpmedel för kontinuerlig planering och uppföljning av verksamheten
• Genomför informationsmöten med intresseorganisationer och myndigheter före
uppstart
• Bygg vidare på nätverket, steg 2
• Bjud in övriga klubbar i Dalarna att delta i utvecklingen
• Fortsätt kompetensutvecklingen genom kurser och studiebesök
• Skapa ett schema för bokning av banor, övningsområden, instruktör, faddrar och
särskilda resurser
• Starta träningsgrupper
• Genomför tävlingar
• Marknadsför verksamheten genom massmedia
• Genomför verksamhet även inomhus
• Sök bidrag från LOK och SISU
• Dokumentera verksamheten

2

År 3 – Skapa kontinuitet
• Uppdatera verksamhetsplanerna, förankra och besluta
• Uppdatera checklistan för åtgärder, som krävs för att via strategin nå verksamhetsmålen
• Fortsätt kompetensutvecklingen genom kurser och omvärldsstudier
• Fortsätt verksamheten även inomhus
• Rekrytera och utbilda fler faddrar
• Säkerställ tillgängligheten av fordon för funktionshindrade
• Förbättra de fysiska förutsättningarna för verksamheten
• Skapa ett nytt schema för bokning av banor, övningsområden, instruktör, faddrar och
särskilda resurser
• Följ upp Prova-på för att skapa kontinuerlig verksamhet
• Skapa fler träningsgrupper och genomför fler tävlingar
• Utveckla informationen om verksamheten, såväl internt som externt
• Sök bidrag från LOK, SISU och andra möjliga givare
• Dokumentera verksamheten
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