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Inledning
Tävling för barn bör till en början ske med fokus på personbästa och
jämförelse med sig själv. Golfäventyret Cup är en möjlighet för barn
att oavsett förkunskaper få spela, tävla och träna tillsammans med
andra under en cupdag på golfklubben.
I denna manual hittar du information och förslag på upplägg för hur du kan genomföra en
härlig dag på klubben med konceptet Golfäventyret Cup, som är riktat till barn 6–12 år. Alla
barn och ungdomar kan vara med oavsett förkunskaper.

Lycka till!
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Om Golfäventyret Cup
Golfäventyret Cup är en rolig dag som är anpassad för barn.
Tävlingsformen innebär att barnen i stor utsträckning tävlar mot sig
själva och sina egna resultat istället för mot varandra. Vill de utmana
en kompis går det bra.
Under Golfäventyret Cup finns inga resultatlistor. Ett scorekort där varje barn får kvitto på
sina egna prestationer utan jämförelse med andra är alldeles tillräckligt.
Under cupdagen kan både individuell tävling men också lagtävling förekomma. För många
barn är det lättare att våga börja tävla tillsammans med kompisarna i ett lag än individuellt.

Första steget i tävlingstrappan
Det är bra att låta tävling bli en naturlig del av golfen redan som ny, ung golfare. Steget är
dock stort till stora banan med handicaptävlingar och Teen Tour First med 18 hål scratchspel.
Därför finns Golfäventyret Cup som med fördel kan arrangeras i samband med en
klubbtävling, distriktstävling eller Teen Tour First. Ett tips är att lägga in några Golfäventyret
Cup på våren och sommaren i träningsplaneringen.
Upplägget är gjort så att alla kan vara med och är ett bra insteg i golfens tävlingstrappa som
kan se ut så här från Golfäventyret Cup till Teen Tour First:
1. Golfäventyret Cup för alla barn, men riktat till barn 6–12 år. Startavgift 20–50 kronor
till klubben för deltagarpris och eventuell förtäring.
2. Minitour 9 hål poängbogey för handicap 37–5. Startavgift 100 kronor till klubben för
deltagarpris.
3. Rookietour 18 hål poängbogey för handicap 21–36. Startavgift 150 kronor till klubben
för prisbord med mera.
4. Teen Tour First 18 hål scratch från 13 år, handicap >20. Startavgift 200 kronor till
Svenska Golfförbundet (arrangörsklubben får 10 000 kronor).
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Upplägg 1 – 90 min
Gemensam uppvärmningslek, spel på 30-bana och två stationer (välj
två av de tre övningar som beskrivs).
Antal ledare/funktionärer: 1–2
Planering: vem sätter upp övningarna? Vem ska ha hand om vilken station?
Genomförande: har alla som vill, hunnit göra de olika aktiviteterna? Har ni sett alla barn och
pratat med dem?
Utrustning:
• 9 flaggor/koner
• 15 teemarkeringar/koner
• 5 målringar två meter i diameter
• Innebandy- och tennisbollar
• Korg/tunna/barnpool
• Rep
• Siktpinnar
• Scorekort 30-banan

Uppvärmning
Nedan är förslag på en uppvärmningsövning för upplägg 1. I boken Golfens Ledarutbildning 1
– Golfäventyret hittar du fler lekar, kroppsuppvärmning och golfspecifika
uppvärmningsövningar. Det finns också en tillhörande webbplats där du kan hitta filmer på
de olika övningarna.

Lek
Pepparkakskull
En jägare ska kulla en person som försöker komma undan. Alla utom jägaren och den som ska
bli jagad ställer sig i armkrok två och två. Den som blir jagad försöker klara sig från att bli
kullad genom att springa och ställa sig i armkrok med någon. Då släpper den andra i
armkroksparet taget och blir den som jagas av jägaren. Den som blir kullad blir ny jägare och
vänder om och springer efter den som kullade, vilken försöker klara sig genom att ställa sig i
armkrok med någon. Jakten fortsätter.
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Spel
Spel på 30-banan
Bygg en bana som har tre hål. Hålen ska vara mellan 10 och 30 meter. Placera hålen så att de
bildar en naturlig slinga. Det tredje och sista hålet får gärna sluta i närheten av den plats där
första hålet startar.
Det här behövs för att bygga banan:
• Tre målringar två meter i diameter
• Tre flyttbara koner/flaggor
• Sex koner/teeskyltar märkta 1–3
Det här behövs för att spela:
• Golfklubba (järn-7, -8 eller -9)
• Bollar (innebandy- eller tennisboll)
• Scorekort från Golfäventyret – se bilaga längst bak för att skriva ut. På scorekorten
står regler och säkerhet.

Övningar
Välj två av följande övningar som stationer:

Kast i korg
Placera ut koner som teemarkering och ställ ut en korg cirka tre till fem meter bort beroende
på storleken på korgen. Målet är att barnen ska kasta innebandybollar ner i korgen och samla
poäng. Övningen går givetvis att köra med golfslag istället för kast, tänk då extra mycket på
säkerheten. Den går också att genomföra som en stafett där det finns två stationer med ett lag
på varje station. Laget har till exempel tio innebandybollar var och när alla de bollarna är i
korgen har laget klarat uppgiften.
Det här behövs för att bygga övningen:
• Två koner som teemarkeringar per utslagsplats
• Korg/vattenfylld pool/tunna dvs. något man kan kasta ner i
Det här behövs för att genomföra övningen:
• Innebandybollar
Så här kan övningen varieras:
• Använda klubba och slå mot målet
• Variera avståndet till målet, ju längre ifrån desto svårare
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Puttbana
Bygg en bana på övningsgreen med sex hål i olika längder. Lägg gärna till olika hinder i form
av siktpinnar, hopprep eller liknande som barnen behöver putta runt för att komma i hål.
Det här behövs för att bygga banan:
• Sex teemarkeringar (kan vara tolv peggar eller sex pilar numrerade 1–6)
• Sex hål med flaggor (kan vara de befintliga hålen på övningsgreen)
• Hinder (se inledande inspirationsbild)
Det här behövs för att spela:
• En putter och en golfboll
Så här kan övningen varieras:
• Spela i lag två och två. Lägst på varje hål räknas eller spela scramble
• Bara fantasin kan begränsa hinder och utmaningar på övningsgreen. Kanske har du
några mjukisdjur som hinder på ett hål som spelarna behöver putta runt

Kometen – snabbast vinner
Minst två personer genomför övningen. Dela upp spelarna i två lag. Varje lag kan ha fem till
tio bollar var och målet är att lagets bollar ska in i en målring.
Placera ut en målring med minst två meter i diameter, använd gärna rep för att göra
målringen större, och markera två lägen strax utanför green med hjälp av två koner. Alla
lagets bollar placeras vid konen och spelarna i laget ställer sig i ett led.
Den som är först i varje lag börjar slå mot målet när ledaren ger signal. Om bollen stannar
inom ringen är spelaren klar, gör high five med den som står på tur och ställer sig sist i ledet.
Om spelaren missar får hon eller han hämta tillbaka bollen. Nästa spelare får slå så fort
föregående spelares boll har stannat eller när bollen är hämtad. Fortsätt tills ett lag har fått in
alla bollar i ringen. Därefter byter lagen läge och spelar "andra halvlek".
Det här behövs för att bygga övningen:
• Fyra teemarkeringar/koner
• Två målringar med minst två meter i diameter. Har ni rep, gör gärna ringarna större.
• 20 tennis- eller innebandybollar
Det här behövs för att spela:
• En wedge eller järn-9
Så här kan övningen varieras:
• Avståndet kan varieras – ju längre, desto svårare
• Typ av boll kan varieras – innebandy-, tennis- eller golfboll
• Ta tid med klocka istället för att tävla mot varandra
• Välj typ av slag, t ex chip, lobb eller bunker
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Kostnad
Startavgift 0–50 kronor och då ingår spel och övningar. Avgiften är endast till för att täcka
eventuella kostnader och tillfaller klubben.

Avslut och mellanmål
När Golfäventyret Cup-deltagarna har testat stationerna (kanske bara en eller alla) får de
deltagarpris/diplom. Uppmuntra genom positiv feedback och öppna frågor som fokuserar på
ansträngning. "Bra jobbat! Vad var roligast? Vad gjorde du bra idag?"
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Upplägg 2 – 120 min
Gemensam uppvärmning, spel på 30-bana och 50-bana, samt två
övningar och mellanmål. Deltagarna väljer en eller flera banor utifrån
förkunskap.
Antal ledare/funktionärer: 2–3
Planering: vem sätter upp övningarna? Vem ska ha hand om vilken station?
Genomförande: har alla som vill, hunnit göra de olika aktiviteterna? Har ni sett alla barn och
pratat med dem?
Utrustning:
• 9 flaggor/koner
• 24 teemarkeringar/koner
• 2 målringar 4 meter i diameter
• 4 målringar 2 meter i diameter
• 7 målringar 1 meter i diameter
• Innebandy- och tennisbollar
• Scorekort 30-bana och 50-bana
• Pil att snurra
• Lappar med utmaningar
• Regelfrågor

Uppvärmning
Nedan är förslag på uppvärmningsövningar för upplägg 2. I boken Golfens Ledarutbildning 1
– Golfäventyret hittar du fler lekar, kroppsuppvärmning och golfspecifika
uppvärmningsövningar. Det finns också en tillhörande webbplats där du kan hitta filmer på
de olika övningarna.

Lek
Tåget
En lek med mycket spring. Dela in barnen i lika stora lag och be dem ställa sig på led. Den som
står först i ledet springer ett varv runt en kon och plockar sedan upp nästa lagkamrat på tur.
De ska hålla i varandra och springa tillsammans runt konen. När de kommer tillbaka hoppar
den tredje resenären på tåget och följer med runt konen. När alla är upphämtade släpps den
som drog igång tåget av. Därefter släpps de av en efter en tills alla är tillbaka där de började.
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Kroppsuppvärmning
Indianhopp
Barnen blir snabbt varma i kroppen av att hoppa indianhopp. De tränar också på att hålla
balansen och använda båda sidor av kroppen, vilket är viktigt när man spelar golf. Barnen
ska hoppa framåt växelvis med motsatt knä och arm. De ska hoppa mjukt, med bra rytm.

Golfspecifik uppvärmning
Helikoptern raka armar
Denna övning är indelad i tre steg och bygger på golfsvingens hela rörelse. Barnen lär sig
rotation och bra balans. Startposition (i samtliga steg): fötterna axelbrett isär, armarna rakt ut
från sidan av kroppen och handflatorna ner mot marken.
Steg 1. Riktning
Barnen ska vrida överkroppen så att armarna rör sig som rotorbladen på en helikopter. Tipsa
gärna om att de kan låtsas att de har ett glas vatten på varje hand. De ska vrida så långt de kan
åt ena hållet och sedan så långt de kan åt andra hållet, utan att spilla vatten.
Steg 2. Längd
Barnen lägger fyra golfbollar på marken framför sig. Den första ska vara mitt emellan
fötterna, nästa boll 20 centimeter framåt i slagriktningen och så vidare. Barnen ska vrida
överkropp och armar så att den ena handen pekar rakt över den första bollen. De ska sedan
vrida tillbaka och fortsätta till den andra bollen och vidare till den tredje och fjärde bollen.
Steg 3. Tid
Barnen lägger en boll mitt emellan fötterna. De ska vrida överkropp och armar så att de är
rakt över bollen. Rörelsen ska ta cirka två sekunder. De får sedan upprepa rörelsen och
försöka klara den på en sekund.

Spel
Spel på 30-banan
Se upplägg 1 för förklaring till 30-banan.

Spel på 50-banan
Bygg en bana som har sex hål. Hålen ska vara mellan 20 och 50 meter. Placera hålen så att de
bildar en naturlig slinga. Det sjätte och sista hålet får gärna sluta i närheten av den plats där
första hålet startar. I skissen på sid 13 visar vi ett exempel på hur ni kan bygga 30- och 50banan på samma ställe, men vi rekommenderar att ni delar upp de två banorna om det finns
utrymme på anläggningen.
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Det här behövs för att bygga banan:
• Sex målringar en meter i diameter
• Sex flyttbara koner/flaggor
• Tolv teeskyltar eller koner märkta 1–6
Det här behövs för att spela:
• Golfklubba (järn-7, -8 eller -9)
• Bollar (innebandy- eller tennisboll)
• Scorekort från Golfäventyret – se bilaga längst bak för att skriva ut. På scorekorten
står regler och säkerhet.

Övningar
Snurren
Namnet "Snurren" kommer av den utrustning som behövs för den här övningen. Det är en
enkel övning där spelaren snurrar en pinne. När pinnen stannar pekar den på en utmaning
som en spelare, eller två spelare tillsammans, ska försöka klara av. Sätt upp snurren och lägg
ut fyra papperslappar med utmaningarna:
A.
B.
C.
D.

Stå bakom en bunker och kasta fem bollar till en målring med fyra meter i diameter
Gör tio upphopp och tio "helikoptrar"
Svara på fem regelfrågor tillhörande level 1 och 2
Chippa fem bollar från 15 meter in i målring

Spelarna kan testa övningen individuellt eller tillsammans med en annan. De snurrar på
pinnen och gör övningen som pilen pekar på. Efter att de testat övningen eller klarat av den,
snurrar de på pilen igen och testar en ny övning. Naturligtvis kan ni hitta på egna utmaningar.
Det här behövs för att bygga övningen:
• En pil att snurra
• Lappar med utmaningarna
• En målring med fyra meter i diameter
• Fem innebandybollar
• Fem tennisbollar
• En lapp med fem regelfrågor (går att hitta på golfäventyret.se)
Det här behövs för att spela:
• Golfklubba (järn-9 eller pw)
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Curling
En övning som bygger på curlingregler. Lägg tre ringar runt en peg så att det blir tre olika
stora målområden. Sätt ut en kon tio meter från peggen. Dela upp spelarna i två lika stora lag.
Varje lag får fem bollar var i två olika färger för att kunna skilja lagen åt. Sedan ställer de sig
på led i den ordning de ska slå. Lotta om vilket lag som ska börja. Lagen slår vartannat slag till
dess att alla bollar är slagna. En spelare som slagit ett slag ställer sig sist i kön.
Det lag vars boll ligger närmast peggen vinner och får poäng. Ligger bollen inom den innersta
ringen får laget fem poäng för den bollen. En boll som ligger i den mittersta ringen ger två
poäng och en boll i den yttersta ringen ger ett poäng. Om samma lag också har den näst
närmaste bollen får laget poäng för den också.
Om inget lag får en boll i någon av ringarna delas inga poäng ut. När första matchen är klar
spelar ni en omgång till, men då börjar det lag som inte började första matchen. Det lag som
efter två matcher har flest antal poäng vinner. Det är tillåtet att krocka bort bollar.
Det här behövs för att bygga övningen:
• Fyra teemarkeringar/koner
• Tre ringar, en med 1 meter, en med 2 meter och en med 4 meter i diameter
• En peg
Det här behövs för att spela:
• Järn-7, -8 eller -9
• Innebandyboll i två olika färger
Så här kan övningen varieras:
• Avståndet – ju längre, desto svårare
• Typ av boll – innebandy- eller tennisboll
• Lägg till eller dra ifrån antalet bollar laget får använda

Kostnad
Startavgift 20–50 kronor och då ingår spel, övningar och mellanmål. Avgiften är endast till
för att täcka eventuella kostnader och tillfaller klubben.

Avslut och mellanmål
När Golfäventyret Cup-deltagarna har testat stationerna (kanske bara en eller alla) får de en
frukt/glass/smörgås och deltagarpris/diplom. Uppmuntra genom positiv feedback och öppna
frågor som fokuserar på ansträngning. "Bra kämpat! Vad var roligast? Vilken övning kan du
bygga och testa hemma?”
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Upplägg 3 – 180 min
Spel på 30-, 50- och 100-banan, samt tre stationer och något att
äta/dricka. Deltagarna väljer en eller flera banor utifrån förkunskap.
Antal ledare/funktionärer: 2–4
Planering: vem sätter upp övningarna? Vem ska ha hand om vilken station?
Genomförande: har alla som vill, hunnit göra de olika aktiviteterna? Har ni sett alla barn och
pratat med dem?
Utrustning:
• 9 koner/flaggor
• 44 koner/teemarkeringar
• 3 målringar 3 meter i diameter
• 3 målringar 2 meter i diameter
• 6 målringar 1 meter i diameter
• Tunna/hink att slå över
• Tunna/hink/barnpool att träffa
• Innebandy- och tennisbollar
• Rep
• Scorekort 30-, 50- och 100-banan

Uppvärmning
Nedan är förslag på uppvärmningsövningar för upplägg 3. I boken Golfens Ledarutbildning 1
– Golfäventyret kan du hitta fler förslag på lekar, kroppsuppvärmning och golfspecifika
uppvärmningsövningar. Det finns också en tillhörande webbplats där du kan hitta filmer på
de olika övningarna.

Lek
Jätteknuten
I den här leken gäller det att ha koll på armar och ben. Barnen ställer sig i en cirkel och
sträcker händerna in mot mitten. De blundar och tar något steg framåt tills de känner
varandras händer. Varje barn ska ta tag i två andra händer. När du (ledaren) säger till ska
barnen öppna ögonen. Deras uppgift är sedan att reda ut denna jätteknut, utan att släppa
taget om varandras händer. Tipsa barnen om att de kan försöka komma loss genom att krypa
under och kliva över varandras armar.
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Kroppsuppvärmning
Sidohopp
Barnen blir varma i kroppen av att hoppa och det är dessutom ett bra sätt att förbereda sig för
träningen – de blir bättre på att vara stabila i sidled och hålla balansen. Låt barnen hoppa i
sidled åt ett håll och sedan hoppa tillbaka. Det är viktigt att de försöker hålla balansen när de
vänder. Rygg och bäcken ska vara raka för att hoppen ska bli så långa som möjligt. Ingen
gungning i sidled. Är det svårt med balansen kan de hålla ut armarna.
På huk med uppsträckta armar
Den här övningen gör att rörligheten ökar i vader, rumpa och den breda ryggmuskeln.
Barnen står med fötterna axelbrett isär och lyfter armarna rakt upp ovanför huvudet. De ska
sedan göra knäböj (knä över tå) så att de sitter på huk med armarna i luften.
Karate Kid
Här tränar barnen flera saker samtidigt: kroppskontroll, balans, styrka och rörlighet. Barnen
står upp med rak kroppshållning och håller ut armarna så att armbågarna är i axelhöjd,
händerna uppåt och handflatorna riktade framåt. De ska lyfta ena knäet. Den som har bra
balans kan sträcka benet rakt ut. Bäcken, ryggrad, skuldror och armar ska hållas helt stilla.

Golfspecifik uppvärmning
Rotera över- och underkropp
En övning där barnen får träna på att separera över- och underkropp genom en roterande
rörelse. Att förstå motoriken och behärska detta är till exempel viktigt för att kunna slå
längre. Barnen står med fötterna axelbrett och med rak överkropp. De korsar armarna
framför bröstet och håller en klubba eller siktpinne med båda händerna. De ska rotera
överkroppen först åt höger och sedan åt vänster utan att underkroppen rör sig.
Klubban/siktpinnen ska röra sig horisontellt. Därefter ska de rotera underkroppen i stället
medan överkroppen är stilla.
Helikoptern raka armar
Se förklaring till övning under upplägg 2.

Spel
Spel på 30- och 50-banan
Se upplägg 1 respektive 2 för detaljer kring banorna och utrustning.
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Spel på 100-banan
Sätt ut en bana med nio hål som är mellan 40 och 100 meter. Det går bra att göra på en
korthålsbana, stort övningsfält eller använda stora banan.
Det här behövs för att bygga banan:
• 18 teeskyltar eller koner märkta 1–9
Det här behövs för att spela:
• Golfbollar – tänk på säkerheten om banan ligger i direkt anslutning till resten av
banorna eller övningarna
• Golfklubbor: t ex hybrid, järn-7, järn-9, sandwedge och en putter
• Scorekort från Golfäventyret – finns att skriva ut längst bak inkl. regler och säkerhet

Övningar
Minigolf
Markera ut tre lägen på en ledig plats (det behöver inte vara en green) så att barnen kan slå en
kort chip på tio meter, en längre chip på sexton meter och en hög chip/lobb på tolv meter över
ett hinder. Placera ut tre målringar som är tre meter i diameter, en för varje slag.
Det här behövs för att bygga övningen:
• Tre teemarkeringar/koner
• Tre målringar/rep med tre meter i diameter
• Något att slå över – hink, tunna eller annat
Det här behövs för att spela:
• Järn-9 eller pw
• Tennis- eller innebandyboll
Så här kan övningen varieras:
• Avståndet – ju längre, desto svårare
• Typ av boll – innebandy- eller tennisboll
• Storleken på målringarna – ju större, desto lättare

Chip ner i pool/korg/hink
Markera ut en plats som är startpunkt för övningen och ställ sedan en korg/tunna eller
barnpool med vatten cirka tio meter bort. Använd innebandybollar och låt barnen försöka
träffa målet. Ge poäng för varje träff och låt barnen tävla individuellt eller som ett lag.
Det här behövs för att bygga övningen:
• Två teemarkeringar/koner
• Något att träffa – korg, tunna, barnpool
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Det här behövs för att spela:
• Järn-9 eller pw
• Innebandyboll
Så här kan övningen varieras:
• Avståndet – ju längre, desto svårare
• Typ av boll – innebandy- eller tennisboll
• Storleken på målet – ju mindre, desto svårare

Bowling
Övningen kan genomföras som ett chipslag på vilken yta som helst eller på en puttinggreen
med en putter. Placera ut tre olika pyramider med innebandybollar och sätt sedan ut en kon
som startpunkt mellan fem till sju meter bort. Slå/putta bollar mot pyramiderna och försök
rasa bollarna precis som i bowling. Fortsätt tills spelaren/laget fått ner alla pyramiderna,
räkna antal försök det tog att få ner dem och prova sedan igen att slå ert senaste antal slag.
Det här behövs för att bygga övningen:
• Sex koner
• Tolv innebandybollar
Det här behövs för att spela:
• Järn-9/pw eller putter
• Innebandyboll
Så här kan övningen varieras:
• Avståndet – ju längre, desto svårare
• Typ av boll – innebandy- eller tennisboll

Kostnad
Startavgift 20–50 kronor och då ingår spel, övningar och något att äta/dricka. Avgiften är
endast till för att täcka eventuella kostnader och tillfaller klubben.

Avslut och mellanmål
När Golfäventyret Cup-deltagarna har testat stationerna (kanske bara en eller alla) får de en
frukt/glass/smörgås och deltagarpris/diplom. Uppmuntra genom positiv feedback och öppna
frågor som fokuserar på ansträngning. "Bra kämpat! Vad var det bästa med dagen? Hur
många övningar gjorde du?"
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Genomförande
I manualen finns tre förslag på upplägg för dagen. För fler upplägg,
använd fantasin och titta i boken Golfens ledarutbildning 1 –
Golfäventyret.
Kanske vill du lägga till en tipspromenad, köra speedgolf eller något helt annat. Du bestämmer
och manualen är framtagen för att hjälpa och inspirera dig.

Resurser och utrustning
Att arrangera Golfäventyret Cup innebär att du utifrån klubbens förutsättningar skapar en
härlig golfdag för barnen. Dagen startar med fördel en bestämd tid där alla deltagare kommer
samtidigt för att köra en gemensam uppvärmning med lek, kroppsuppvärmning och
golfspecifika uppvärmningsövningar. En gemensam start skapar glädje och trygghet, där vi
sänker trösklarna framförallt för dem som inte är på sin hemmaklubb eller som är helt nya i
golfen.
Det finns också möjlighet att köra ”öppet hus”, där barnen under en bestämd tidsperiod kan
komma och gå som de vill. Öppet hus kräver en större flexibilitet och erfarenhet av ledarna
att möta barnen och få dem att komma in i aktiviteterna.
Anordna en plats där barnen kan komma och registrera sig. Där får barnet som anmäler sig
scorekort, eventuellt ett startkit och en förklaring till hur övningarna fungerar. En förälder
eller målsman fyller i anmälningsformuläret för barnet och betalar startavgiften. Ha gärna
Swish som ett alternativ till kontanter.
Vid gemensam start, berätta när och var samlingen är och se till att alla barn ser och hör den
som leder uppvärmningen när det väl är dags. Efter den gemensamma uppvärmningen
slussas barnen ut på olika övningar/stationer och föräldrarna får vara med och hålla koll på
säkerheten. Vid öppet hus får barnen värma upp själva och testa på övningarna när de vill,
men avbryt gärna för en lek mitt i.
Det är bra om barnen får testa övningarna hur många gånger de vill, men se till att
jämförelsen sker med dem själva och inte andra. Föreslå att de försöker slå personbästa och
kom ihåg att uppmuntra ansträngning.
Bestäm själv hur mycket cupdagen ska kosta för varje deltagare, men förslagsvis bör priset
spegla vilken kostnad man har för aktiviteten och det tillfaller golfklubben. Uppläggen i
manualen utgår ifrån att man har en gemensam start- och sluttid. Kom ihåg att ta fram
låneklubbor ifall barnen inte har egna.
Efter cupdagens slut får alla barn diplom, för sin ansträngning och för att ha provat olika
stationer/övningar. Färdiga diplom finns att skriva ut på golf.se/golfaventyretcup.
19

Golfbingo eller golftivoli
Ett uppskattat och roligt inslag under cupdagen är att anordna golfbingo eller tivoli.
Golfbingo består av en bingobricka där de övningar och banor som finns med under dagen är
uppskrivna i olika rutor. Ge sedan en bingobricka till varje barn som sedan får kryssa för
rutan för den övningen de gjort. Se exempel nedan. Försök att få bingo eller fyll hela brickan!
Tivoli består av olika små lappar, biljetter, med
namnen på olika övningar eller olika färger för
övningarna. Barnen får en biljett till varje
övning och får sedan lämna in biljetten när de
vill prova dessa. Självklart får barnen prova
övningarna fler än en gång om de vill.
Golfbingo och tivoli är en extra krydda till
cupdagen, en utmaning som många barn
tycker är rolig och inspirerande. Tänk på att
det inte måste betyda att varje station är en
övning som de ska klara av. Det kan räcka med
att barnen testar övningen för att till exempel
få kryssa i sin bingo.
Golfbingo-mallar för utskrift hittar du på golf.se/golfaventyretcup

Arrangörsväska
Utöver materialet du tar fram har varje distrikt fått en arrangörsväska för Golfäventyret Cup
av Svenska Golfförbundet. I väskan finns viss utrustning för att arrangera Golfäventyret Cup
med flaggor och målringar för 30- och 50-banor etc. Kontakta din juniorutvecklare för att
boka arrangörsväskan. Ni kan också beställa en egen väska att ha permanent på klubben.
På hemsidan kan du ladda ner och skriva ut diplom och scorekort (gärna på något tjockare
papper). Har du till exempel ballonger är det trevligt att använda och skylta med under
tävlingsdagen. Läs mer på golf.se/golfaventyretcup

Tävlingsutveckling
När klubben arrangerar en juniortävling, bjud in en eller två grannklubbar till en
Golfäventyret Cup-dag. Skapa poolspel med grannklubbarna och delta på varandras
cupdagar. Det är kul att få spela i lag och på andra banor.
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Tips!
Bilda lag av träningsgrupperna som tillsammans med sina kompisar samlar poäng under de
omgångar du kör Golfäventyret Cup. Ha olika typer av lagpris att dela ut efter den sista
omgången, till exempel tre på våren och sommaren och tre på hösten.
Målet är att alla ska prova flera gånger och försöka förbättra sitt personbästa vid varje
tillfälle. Alla deltagare får pris!
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Checklista
Två månader före
 Samla arrangörsgruppen och planera vilka aktiviteter ni ska genomföra.
 Bestäm om ni ska ha en deltagaravgift (max 50 kronor), var och hur den betalas.
Tips! Swish är en fördel att ha tillgänglig, antingen direkt till klubben eller till en person som
sedan betalar restaurangen/klubben för kostnaderna.

Fördela rollerna – vem gör vad:
Inför: Vem skriver ihop inbjudan (se mall på sid 19), vem sätter upp i livsmedelsaffären, vem
kontaktar klubbens personal och informerar, vem kontaktar distriktet för att få
arrangörsväska och ber dem skicka ut inbjudan till andra klubbar?
På tävlingsdagen: Alla hjälps åt och ställer iordning stationerna. Vem leder uppvärmningen?
Vem är "starter", vem tar emot och berättar vad som gäller, vem tar bilder/filmar? Se till att
använda anmälningsformuläret vid registrering så att ni vet vilka barn som får och inte får
vara med på bild. Efter cupdagen (när alla spelat klart) hjälps ni åt att plocka ihop.
Efter: Vem lämnar över väskan med allt material till nästa klubb som ska arrangera? Vem
skriver info om cupdagen på hemsidan? Utvärdera dagen tillsammans och kom gärna med
idéer och tips till ulrika.jorsell@golf.se på Svenska Golfförbundet.

En månad före
 Se till att arrangörsväskan med startkit och marknadsmaterial finns på klubben.
 Skicka ut inbjudan via mejl, Facebook och/eller vykort till juniorer på klubbarna i
distriktet/närområdet.
 Sätt upp inbjudan på klubben och i närområdet för att locka deltagare.
 Informera tränare och juniorer på klubben om Golfäventyret Cup. Hur kan de anmäla
sig, kan de äldre juniorerna hjälpa till osv.
 Boka upp ytorna så att det inte krockar med andra aktiviteter.

Två veckor före
 Se till att allt material finns hemma.
 Skriv ut anmälningslista, scorekort och diplom.
 Kontakta lokalmedia och kommunens evenemangsavdelning som kan skriva om er
dag.
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På tävlingsdagen
 Var på plats i god tid.
 Ställ iordning stationerna och skylta med eventuellt marknadsmaterial.
 Välkomna deltagarna, dela ut startkit och ta emot betalning. Berätta om upplägget och
vad som gäller.
 Fotografera och filma de barn som är godkända av sina föräldrar för foto, och föreviga
dagen.
 Uppmuntra spelare och föräldrar.
 Dela ut diplom till alla deltagare.
 När alla spelat klart – hjälps åt att plocka ihop.
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Kommunikation med barn och föräldrar
Bjud in juniorer till Golfäventyret Cup genom Svenska Golfförbundets (SGF), distriktets och
egna kommunikationskanaler.
Använd egna kommunikationskanaler för att bjuda in klubbens juniorer, exempelvis
hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och affischer på anslagstavlor (affischmall att skriva ut
finns på golf.se/golfaventyretcup). Sätt upp inbjudan i livsmedelsbutiker, skolor och andra
platser för att locka deltagare.
Kontakta även grannklubbarna och bjud in deras juniorer. Samarbeta gärna och åk med
juniorerna på varandras Golfäventyret Cup – det är roligt att få spela och åka som ett lag.

Mejlutskick via Svenska Golfförbundet
För att nå så många barn och föräldrar som möjligt kan SGF också hjälpa till med ett
mejlutskick till alla juniorer i distriktet eller enligt urval på handicap och ålder. Utöver
information om klubbarnas Golfäventyret Cup-dagar, med hänvisning till anmälan, kan
mejlet gärna innehålla komplett information om distriktets alla junioraktiviteter. Utskicket
görs med fördel på våren när säsongen närmar sig och aktiviteterna är spikade.
Mejlutskicket kan göras en gång per säsong och distrikt, och ska samordnas av distriktets
junioransvarig som då kan samla information från samtliga klubbar i distriktet som
arrangerar Golfäventyret Cup.
Distriktet sammanställer och skickar text och inbjudan till ulrika.jorsell@golf.se, som i sin
tur skickar ut informationen till juniorerna i distriktet.

Mall för inbjudan
På nästa sida hittar du en mall för inbjudan. Kopiera texten till ett worddokument, gärna med
klubbens logotyp. Fyll i och ändra det du vill så att den passar just er Golfäventyret Cup-dag,
oavsett om det är distriktet eller klubben som anordnar.

24

Mallförslag

Välkommen till

Onsdagen den 1 maj på Din GK
Golfäventyret Cup är för alla juniorer 12 år och yngre på vår klubb och du får gärna ta med en
kompis som kanske inte spelar golf.
Den 1 maj spelas flera tävlingar på olika nivåer på vår Golfklubb, bland annat vår juniortour
på 9 och 18 hål. I samband med det arrangerar vi Golfäventyret Cup för att skapa en spel- och
tävlingsdag på alla nivåer. Vi bjuder även in alla golfspelande barn från våra
grannklubbar/distriktet!
Varmt välkommen att anmäla dig till Golfäventyret Cup! Och du, kom ihåg att anmäla din
kompis också.
Dagens program startar klockan 10.00 med registrering vid klubbhuset.
•
•
•
•
•
•

Spela 30-bana
Spela 50-bana
Övningar från Golfäventyret
Lekar och uppvärmning
Startkit till alla som deltar
Något att äta

Startavgift för Golfäventyret Cup är 50 kronor och då ingår alla aktiviteter, startkit samt
något att äta. Föräldrar följer med som markörer och hjälper till med säkerheten kring
aktiviteterna. Vi bildar lag av träningsgrupperna som tillsammans med sina kompisar samlar
poäng under de fem omgångar vi kör Golfäventyret Cup. Olika typer av lagpris kommer att
delas ut efter sista omgången. Målet är att alla ska prova flera gånger och försöka förbättra
sitt personbästa. Alla deltagare får pris!
Anmäl dig till Golfäventyret Cup till e-postadress senast den 25 april.

Välkommen till en riktigt kul Golfäventyret Cup-dag!
Din Golfklubb med tränare och ledare
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Fakta om tävlingar för barn
Att anpassa tävlingarna till barnens olika nivåer innebär att det blir naturligt att tävla precis som
i alla andra idrotter. Barn bör tävla i sammanhang som är anpassade för dem och deras nivå.

Golfens spel- och tävlingstrappa
Att börja tävla på rätt nivå skapar trygghet och ökar förutsättningarna för att barn och
ungdomar vill stanna inom golfen.

Intresset för att börja med golf är mycket stort bland svenska barn och ungdomar, men det
blir färre och färre som fortsätter med golf till junior- och senioråldern. Vad beror det på?
Och vad kan vi göra för att ändra på det? För att behålla barn och ungdomars intresse för att
tävla i golf är det viktigt att tävlingsutbudet är varierat och att man får möta nya
tävlingsformer i sin utveckling. Tävling bör ske under anpassade former och att barnen
successivt får utsättas för allt det som tävling innebär, bland annat varierande känslor.
Golfklubben har en nyckelroll i att skapa en bra tävlingstrappa för barn och ungdomar och se
till att tävlingen är anpassad för målgruppen. Distriktets tävlingstrappa är ett viktigt
komplement och en bra språngbräda ut mot de nationella tävlingarna som kommer senare.
De som ansvarar för distriktets tävlings- och ungdomsverksamhet bör få stöd och
förutsättningar för att driva dessa frågor så att de kan:
• se till att det finns ett ändamålsenligt tävlingsutbud där alla barn och ungdomar ges
möjlighet att tävla utifrån sin personliga ambitionsnivå.
• införa och/eller utveckla lagtävlingsformer för barn och ungdomar i alla åldrar på olika
nivåer.
• stimulera så många klubbar som möjligt att arrangera tävlingar på sina anläggningar.
Golftävlingar för barn och ungdomar ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt
ska uppleva dem stimulerande och roliga. Tävlingen måste bli en del av leken med målet att
barnet har roligt och lär sig idrotten.
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Regler och scorekort
På följande sidor hittar du regler och scorekort att skriva ut till 30-, 50- och 100-banan. Fler
finns på golfäventyret.se.
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