Idrottslyftet.
EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA
JUNIORVERKSAMHET

Få pengar
till klubben
med Idrottslyftet!
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Varför väljer
barn att idrotta?
Att ha kul – upplevelsen av glädje är viktig
Att utvecklas och lära sig nya saker
– slå längre, lägre handicap
Att uppleva spänning – tävla
Att umgås med och få nya kompisar – i ett
socialt sammanhang
Att vara fysiskt vältränad och stark

Därför är det
viktigt!
Inspirerande, väl fungerande och en lärande
miljö för juniorerna
Juniorerna är klubbens framtid och gör idrotten levande på klubben. Det är viktigt att
ha en väl fungerande och lärande miljö för juniorverksamhet som gör att juniorerna
trivs, utvecklas och vill fortsätta med golfen.
Golf är en social och relationsskapande idrott som skapar kamratskap över alla gränser. Det finurliga är att gammal kan spela mot ung, proffs mot amatör och olika grupperingar i samhället kan finna samhörighet genom golfen.
Juniorerna utvecklar klubben och bidrar till att fler börjar spela golf.
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Ledarna!
Klubbens ledare och funktionärer är viktiga!
Ledarna är en av klubbens viktigaste resurs. Med ledare och funktionärer kan verksamheten blomstra. Därför är det viktigt att klubben jobbar aktivt med ledarrekrytering och ledarutbildning. Engagemang och intresse är viktiga egenskaper hos en ledare. Alla vill ha roligt på sin fritid, därför är det en fördel om man kan visa hur roligt det
är att vara ledare i klubben!
Det gäller också att vara tydlig och konkret. Vad förväntas av den som ska bli ledare
eller hjälpa till som funktionär? Vilka arbetsuppgifter ska utföras och hur mycket tid
tar dessa? Är klubben tydlig blir ledarna trygga i sin roll, de växer som människor och
det utvecklar klubbens verksamhet.
Att vara ett ledarteam som hjälps åt gör uppgiften ännu roligare och ger möjlighet till
avlastning om man inte kan vara på plats vid varje träning.

I svensk idrotts verksamhetsidé står bland
annat specifikt om barn- och ungdomsidrotten:
”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten.
Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och
vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.”
Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen). I idéprogrammet Idrotten vill utvecklas tankarna med riktlinjer
för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.
De här utgångpunkterna har hela idrottsrörelsen, 70 specialidrottsförbund, gemensamt kommit överens om. För att ytterligare trycka på deras betydelse är de inskrivna
i RF:s stadgar.
Barnidrott bedrivs enligt Riksidrottsförbundets definition upp till och med 12 år
medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.
Läs mer på:
svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten
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Läs mer om hur du söker bidrag
för ledarutbildning på sidan 8 samt
på golf.se/idrottslyftet
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Vad är
Idrottslyftet?
Idrottslyftet är bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner
kronor till idrotten.
Idrottslyftet inom SGF syftar till att behålla och rekrytera fler juniorer
i klubbarna. Det innebär att:

Utveckla föreningar/klubbar
Anpassa verksamhet och bana enligt Golfäventyret
Öka tillgängligheten
Rekrytera och utveckla ledare
Samverka med skolan och andra organisationer
För att stötta golfklubbarna på bästa sätt har Svenska Golfförbundet ett antal paket
som klubbarna kan söka bidrag från. Paket 3, 4 och 5 kräver att golfklubben har en
uppdaterad verksamhetsplan (VP), samt att ansökan stämmer överens med VP.
Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd.
SGF kan vägleda er när det gäller ansökan av Idrottslyftsbidrag.
Paket 1 – Golfens ledarutbildning
Paket 2 – Tävling och träning
Paket 3 – Verksamhetsutveckling
Paket 4 – Fria projekt
Paket 5A – Golfäventyretbanor och footgolfbana.
Paket 5B – Anläggningsbidrag
Paket 6 – Handigolf
För distrikten: – Tjejsatsning
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Golfens
ledarutbildning.
Paket 1
Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska
Golfförbundet Golfens ledarutbildning som finns i olika steg.
GL1 Praktik – Golfäventyret (barn 6-12 år)
GL2 Fördjupning – Golfäventyret (barn 6-12 år)
Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad
ledare via Idrottonline.. En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen
tillsammans. Prioritera gärna att utbilda unga ledare. Stort fokus finns för att
rekrytera och utbilda unga ledare.
Läs mer på golf.se/ungaledare

Krav som ska uppfyllas:
• Auktoriserade utbildningsledare för Golfens ledarutbildningar.
• Minst 5 deltagare per utbildningstillfälle.
• Krav att klubben söker och är beviljad LOK-stöd.
• Fyll i ansökan i Idrottonline under fliken Idrottslyftsmedel.

Bidrag:
300 kr per deltagare för GL1 Praktik
500 kr per deltagare för GL2 Fördjupning
Bidraget ska täcka kostnader för utbildare, lunch/fika och utbildningsmaterial.
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Tävling och
träning.
Paket 2
Detta paket kan du söka bidrag från om golfklubben anordnar ett läger i samband med
att de arrangerar Teen Cup. När lägret är genomfört ansöker ni om bidrag i Idrottonline
(senast den 30 juli det år ni arrangerar lägret).
Det finns även en pott avsatt att uppmuntra mer spel och träning för de unga golfarna.
Bidrag kan sökas för att arrangera poolspel på 30- eller 50-bana. Arrangera tävling på
rätt nivå (foursome, scramble.....) tillsammans med en grannklubb för de som är 7-10
år. Ni spelar en eller flera gånger på varandras banor och avslutar dagen med t ex fika
eller korvgrillning.

Krav som ska uppfyllas:
• Klubben ska arrangera en Teen Cup Klubbtävling och gärna även Golfäventyret Cup.
• Läger genomförs i anslutning till Teen Cup
• Minst fyra dagars läger
• Minst fem timmar/dag
• Lunch ska ingå till deltagarna
• Minst 10 deltagare (Åldersgräns max 16 år) (vi har sänkt från 20 till 10 deltagare)
• Ersättning 250:-/deltagare (max bidrag är 10 000 kr/golfklubb)
• Krav att golfklubben söker LOK-stöd
• Bidragsbeloppet för poolspel varierar beroende på upplägg och kostnader kopplat
till upplägget.
Ansökan görs via Idrottonline under fliken Idrottslyftsmedel.

För att få lägerbidrag vill vi att ni redovisar följande:
• Dokument med uppgift om deltagarnas namn och personnummer
• Programupplägg för lägret (med info om punkterna ovan)
• Info om eventuell avgift för deltagarna
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Verksamhetsutveckling.
Paket 3
Det finns möjlighet att söka stöd för att utveckla er juniorverksamhet på golfklubben.
Det handlar om att utveckla idrottsverksamheten inom organisation, ledare och
funktionärer, träning/spel, läger, utbildning, tävling, rekrytering, anpassad
anläggning och samverkan med andra golfklubbar/föreningar.
Klubben behöver arbeta med att ta fram nyckeltal, realistiska mål, säkerställa/
genomföra ledarutbildning (GL 1 praktik) och övrig verksamhetsutveckling med
fokus på juniorer.
De golfklubbar som är ansvariga för NIU (Nationell Idrottsutbildning) har möjlighet
att bli beviljad stöd för verksamhetsutveckling.

Krav som ska uppfyllas:
• Klubben har en arbetsgrupp/kommitté som arbetar med juniorverksamheten,
barn och ungdomar
• Verksamhetsplan för två till tre år (långsiktighet) ska finnas och innehålla mål,
strategier och aktiviteter för juniorverksamheten.
• Nyckeltal för klubben ska redovisas i samband med ansökan

Ansökan
Ansökan görs via Idrottonline med ett maxbelopp på 20 000 kr.
Ansökan ska innehålla syfte/mål, budget och aktiviteter.
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Fria projekt.
Paket 4
Fria projekt ska innehålla något för att öppna upp för fler spelare. Här söker ni till
exempel för samverkan med skolor, integration, tjejsatsning, golf för funktionsnedsatta, unga ledare och ledarskap.

Krav som ska uppfyllas:
• Uppdatera klubbens verksamhetsplan.
• Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden, max bidrag om 50 000 kronor.
• Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp
betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett.
• Klubben har max sex månader på sig att genomföra projektet för att få ut sista 50 %.

Ansökan
Ansökan gör du via Idrottonline och den ska innehålla syftet med verksamheten,
vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson), storlek
på sökt belopp. Maxbeloppet är 50 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande.
Max ett projekt per klubb per år (gäller Paket 4 och Paket 5)
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Anläggningsbidrag.
Inom ramen för idrottslyftet Paket 5A och 5B kan klubbar söka bidrag för anläggning
av Golfäventyrsbanor, footgolfbana eller andra ändamål som till exempel ett nytt
övningsområde. Det går också att göra en kombinerad ansökan för till exempel en
golfäventyrsbana och en footgolfbana. .

Paket 5A Golfäventyrsbanor
Att nivåanpassa golfen för barnen genom att kunna erbjuda spel på 30-, 50- och
100-bana är för oss lika självklart som att erbjuda olika tees för vuxna.
Läs mer på golf.se/spelet/golfaventyret

Krav som ska uppfyllas:
Paket 5A
• 30-, 50- och 100-bana ska byggas/finnas för att bidraget ska godkännas.
Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/golfaventyret
• Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
• Klubben ansöker om LOK-stöd
• Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Maxbidrag för golfäventyrsbanor är 20 000 kr. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt,
resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk
redovisning skett via IdrottOnline
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Paket 5A Footgolfbana
Att ha en footgolfbana på golfanläggningen skapar möjligheter för golfklubben att
attrahera nya människor i alla åldrar. Footgolf är enkelt att utöva, har inga krav på
förkunskaper och går snabbt att spela. Det finns ett startpaket för anläggning av en
footgolfbana där det ingår analys, designarbete och material såsom hålkoppar, enklare
teeskyltar och numrerade fotbollar.

Krav som ska uppfyllas:
• Footgolfbana ska byggas. Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/footgolf
• Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
• Klubben ansöker om LOK-stöd
• Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Maxbidrag för footgolfbana
är 20 000 kr. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt,
resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk
redovisning skett via IdrottOnline
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Paket 5B Anläggningsstöd
Svenska Golfförbundet sätter stort fokus på att klubbarna anpassar anläggningen
för barn med Golfäventyretbanor och därför finns endast en ytterst liten del av
Idrottslyftsmedel att söka från Paket 5B. De klubbar som redan har anlagt 30-, 50-,
och 100-bana kan vid speciella fall söka bidrag från Paket 5B om det anses kunna
öka tillgängligheten och skapa tillväxt med mer träning och fler barn och ungdomar
i verksamheten.

Krav som ska uppfyllas:
• Har klubben inga golfäventyrsbanor finns ingen möjlighet att söka annat
ytterligare Anläggningsbidrag (Paket 5B). 30-, 50- och 100-bana ska finnas för att
bidraget ska godkännas. Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/golfaventyret
• Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
• Klubben ansöker om LOK-stöd
• Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Max bidrag om 100 000 kronor
för övrigt anläggningsbidrag.
• Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp
betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett
via IdrottOnline.
• Klubben har max sex månader på sig att iordningställa övningsområdet för att
få ut sista 50 %

Ansökan
Ansökan sker via IdrottOnline. I ansökan ska framgå syftet med projektet vad och
vem banorna/övningsområdet är till för, budget med specificerade kostnader, tidsperiod för att iordningställa byggnationen, storlek på sökt belopp och vem som är
ansvarig (kontaktperson). Maxbeloppet är Paket 5A: 20 000 kronor Paket 5B: 100 000
kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Max ett projekt per klubb per år (gäller
Paket 4 och Paket 5, se Vad är Idrottslyftet). Det går dock att kombinera ansökan i
Paket 5A och bygga både en Footgolfbana och Golfäventyrsbanor.
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Handigolf.
Paket 6
Det finns en efterfrågan från personer med funktionsnedsättning att börja spela golf.
Samtidigt efterlyser golfklubbar nya medlemmar. Klubbar som genomför handigolf
kan söka 5 000 kronor genom att fylla i ansökan på golf.se/idrottslyftet. Det är ett
startbidrag för att komma igång och kan endast sökas en gång.
För större projekt finns det mer pengar att söka via Idrottslyftet Paket 4 Fria projekt. Det krävs dock att klubben blivit beviljad bidraget i Paket 6 först.
SGF:s handigolfgrupp stöttar med innehåll, utbildare och marknadsföring.

Krav som ska uppfyllas:
• Bilda en arbetsgrupp inom klubben. I arbetsgruppen bör det ingå en distriktsansvarig. En kontaktlista ska upprättas och lämnas in med ansökan. Ta med
personer från handikapporganisationer, idrottslärare, sjukgymnaster, föräldrar
med flera.
• Gör en kort- och en långsiktig verksamhetsplan, som beskriver hur ni ska arbeta
med handigolf på klubben. (Tips: Erbjud prova-på-dag med fortsättningsmöjligheter till träning. Bilda träningsgrupper, gör en inspirationsutbildning för
föräldrar, assistenter, lärare m fl. samarbeta med skolor, utbilda handigolffaddrar m m).

Ansökan
Ansökan ska innehålla en kortsiktig och långsiktig verksamhetsplan som beskriver
hur ni ska arbeta med handigolf på klubben. En kontaktlista ska upprättas och lämnas
in med ansökan. Ta med personer från handikapporganisationer, idrottslärare, sjukgymnaster, föräldrar m fl.
Bidragsansökningarna sker löpande. Fyll i ansökan i Idrottonline under fliken
Idrottslyftsmedel.
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Paket 5B Anläggningsstöd
Under 2018 sätts stort fokus på att klubbarna anpassar anläggningen för barn med
Golfäventyretbanor och därför finns endast en ytterst liten del av Idrottslyftsmedel
att söka från Paket 5B. De klubbar som redan har anlagt 30-, 50-, och 100-bana kan
vid speciella fall söka bidrag från Paket 5B om det anses kunna öka tillgängligheten
och skapa tillväxt med mer träning och fler barn och ungdomar i verksamheten..

Krav som ska uppfyllas:
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För distrikten:
tjejsatsning.
Golfen behöver fler tjejer! Distrikten kan söka bidrag för projekt som i huvudsak riktas mot tjejer. Till exempel genom att skapa projekt med olika aktiviteter som samlar
tjejer från olika klubbar i distrikten så att de tillsammans med jämnåriga ska kunna
utvecklas och satsa på golfen.
Exempel på aktiviteter som kan genomföras: träning, läger, utbildning, föreläsning,
tävling (t ex scramble), osv.

Krav som ska uppfyllas:
• Distriktet och berörda golfklubbar bildar en arbetsgrupp (minst två personer)
som tillsammans arbetar fram en projektplan som beskriver syfte och mål
med projektet.
• Projektgruppen bör bestå av både kvinnor och män. En tjejansvarig i distriktet
utses som kontaktperson till Svenska Golfförbundet.
• Gruppen tar fram statistik före och efter projektets genomförande för att kunna
avläsa vilken effekt projektet haft.
• Budget för projektet.
• Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp
betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett.
• Ekonomisk uppföljning/redovisning.
Vi rekommenderar även distriktet att ta fram en verksamhetsplan för sin juniorverksamhet som bifogas ansökan.

Ansökan
Ansökan ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget,
tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson) och storlek på sökt belopp.
Maxbeloppet är 50 000 kronor.
Bidragsansökningarna sker löpande. Länk till hemsidan: www.golf.se/golftjejsverige
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Olika bidrag
att söka.
Riksidrottsförbundets (RF) anläggningsstöd:
Stöd om ni ska bygga nya aktivitetsytor, utöka befintliga aktivitetsytor eller renovera
befintliga ytor.

RF:s LOK-stöd:
Stöd till föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer på nästa sida.

Via Distriktsidrottsförbund (DF):
Distrikten har olika bidrag som en förening ansluten till RF kan söka. Ta kontakt med
ditt distrikt och se vad som är aktuellt för din förening att söka.

Via SISU Idrottsutbildarna:
SISU hjälper till att utveckla och utbilda idrottsföreningar genom sitt stöd, att tillföra
resurser och att driva på frågor kring barn- och ungdomsidrott på såväl central nivå
som i alla 21 distrikt. Sök kontaktupppgifter till ditt SISU-distrikt:
www.sisuidrottsutbildarna.se/omoss/idrottensorganisation

Övrigt:
Hos Allmänna Arvsfonden och Boverket finns stöd till ny verksamhet, anpassning av
anläggningar, lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler. Du kan läsa mer
om stöd på www.arvsfonden.se och www.boverket.se.
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LOK-stöd.
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig
föreningsverksamhet för barn och ungdomar 7-25 år. LOK-stödet kan sökas
av en ideell förening som är ansluten till Svenska Golfförbundet (som är ett specialidrottsförbund anslutet till RF). Du kan närvaroregistrera med digitala närvarokort
samt närvaroregistrera i IdrottOnline och via mobiltelefon.
Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti och aktiviteter
bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari.

Följande gäller:
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av
föreningen och bestå av minst 3 och högst 30 övriga deltagare.
Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening.
Mer info på svenskidrott.se under Ekonomiskt stöd.

Närvaroregistrering
Du kan närvaroregistrera med digitala närvarokort samt närvaroregistrera i
IdrottOnline och via mobiltelefon (app eller sms). Hjälp och utbildning i verktygen
finns via distriktens SISU-konsulent.

Statligt och kommunalt LOK-stöd
LOK-stöd kan sökas både via Riksidrottsförbundet enligt ovan och via
kommunen (observera att det kommunala stödet varierar mycket mellan
kommunerna). Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller.
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Kontakt.
Har du frågor? Kontakta oss!
Ulrika Jorsell
Juniorutvecklare, ledarutbildning, Golfäventyret, Golftjej Sverige
Telefon: 08-622 15 53
E-post: ulrika.jorsell@golf.se
Bengt Sylvan
Idrottslyftet, Prova-på golf, Golfäventyret i skolan
Tel: 08-622 15 17
E-post: bengt.sylvan@golf.se
Helena Brobeck
Handigolf
Tel: 08-622 15 07
E-post: helena.brobeck@golf.se
Petra Lindström
Ansvarig Spelarutveckling junior och elit, Juniorutvecklare
Tel: 08-622 15 54
E-post: petra.lindstrom@golf.se
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