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Information till huvudman om tillstyrkan
för NIU golf 2024/25–2027/28
Det är nu dags att genomföra processen kring tillstyrkan för de NIU golf som är intresserade
av att ansöka om att bedriva NIU från 2024/25 till 2027/28.
Efter dialog med RF använder vi i nuläget tidplan och process enligt tidigare tågordning.
Observera att ansökningsprocessen för en ny fyraårsperiod gäller under förutsättning att
inga nya direktiv kommer från departementet.
I detta dokument beskrivs översiktligt vilka steg och delar som ingår i processen angående
att ansöka om en tillstyrkan av de huvudmän som önskar bedriva NIU-golf. Läs mer på
hemsidan där vi har samlat information och underlag om att organisera NIU.
NIU- och RIG verksamheten är viktiga delar i svensk golfs utveckling av spelare. För golfen
finns stora vinster utöver eventuella framtida elitspelare. De spelare som väljer NIU/RIG blir
framtida ideella ledare, tränare och andra tjänstemän inom golfen. Vi vet också från våra
egna undersökningar att de ofta blir golfspelare för livet.
Inför och under processen har Svenska Golfförbundet (SGF) bildat en grupp av personer som
på olika sätt bidrar med kunskap och erfarenhet som är relevant för uppgiften. Gruppen har
varit delaktig i framtagandet av de dokument som utgör ansökan. Vår styrgrupp kommer att
arbeta med att gå igenom de ansökningar som kommer in och med uppföljningen av
verksamheterna över tid.
Utformningen av ansökan är gjord utifrån de riktlinjer som RF sammanställt. Vissa delar av
ansökan är utformade så att de specifikt gäller de förutsättningar som råder för golf. De
belyser och tar därmed upp områden som vi vet är viktiga för att få nöjda elever.
Parallellt med den formella ansökan genomförs också en process för att godkänna klubbar
som är knutna till respektive NIU. Vårt syfte är att säkerställa ett engagemang och
ansvarstagande i den del av idrottsutvecklingen som sker utanför skolans verksamhet. Den
verksamhet som bedrivs i skolan, klubben och spelarens egen träning är i stort spelarnas
utvecklingsmiljö.
Klubbarnas nivå på verksamhet är också förutsättningen för att det ska finnas ett
kontinuerligt söktryck av god kvalité till de platser som finns på respektive NIU.
Vårt mål är att det ska finnas NIU med god kvalité som har en tydlig koppling till
klubbverksamheten på en eller fler klubbar i samverkan. Förutsättningen är att det finns ett
elevunderlag, dvs ett spelarunderlag i respektive NIU-region och att de sökande är lämpade
att gå på NIU golf.
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Tillstyrkansprocessen
Ansökan till SGF ska sändas in med tillhörande bilagor senast den 31 oktober 2022.
Styrgruppen som arbetar med uppgiften kommer att gå igenom inkomna ansökningar
löpande. I november/ december lämnar vi besked till de huvudmän som sökt tillstyrkan.
Respektive huvudman ska sedan inkomma med en formell ansökan till Skolverket/
Skolinspektionen före den 31 januari 2023. I huvudmannens (HM) ansökan ska en (eller fler)
namngiven godkänd golfklubb (NIU-överenskommelse) anges. Det är alltså HM:s ansvar och
rätt att finna den klubb man vill samverka med och i samband med detta göra klubben
uppmärksam på att överenskommelsen ska göras med SGF.
NIU-klubben eller klubbar i samverkan ska godkännas av Svenska Golfförbundet.
Överenskommelsens innehåll innebär att klubben ingår i ett utvecklingsarbete tillsammans
med SGF där verksamhetsutveckling för juniorgolf är i fokus. Detta sker i form av periodiskt
återkommande möten mellan klubben och SGF. Den klubb (eller klubbar) som är aktuell ska
kontakta SGF, kontaktperson finns angiven längre fram, för frågor rörande överenskommelsen
och dess innebörd.
Bifogat finns, förutom själva överenskommelsen, ett tillhörande informationsdokument till
golfklubben som är aktuell som NIU-klubb. HM sänder de två dokumenten till aktuell klubb
(klubbar).

Ansökningshandlingar
1. NIU-ansökan från Huvudman (HM)
2. Eventuella bilagor

Tillstyrkansprocessen i kronologisk ordning
September 2022: Ansökningshandlingar sänds ut till befintliga huvudmän samt görs
tillgängliga på golf.se
September–oktober 2022: Huvudmän skriver ansökan och knyter kontakt med
golfklubb/golfklubbar. Aktuella golfklubbar kontaktar SGF för dialog om överenskommelsen
och dess innebörd. Dialog sker mellan SGF och HM för att synkronisera arbetet med att
godkänna NIU-klubb.
För frågor kring huvudmans ansökan eller kring överenskommelsen mellan NIU-klubb och
SGF kontakta Petra Lindström, petra.lindstrom@golf.se, 070-303 15 54.
31 oktober 2022: Sista dag för att sända ansökan från HM. NIU-ansökan från HM ska
sändas in till Svenska Golfförbundet.
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1 november–14 december 2022: SGF behandlar inkomna ansökningar
15 december 2022: Besked på ansökan sänds ut till HM
31 januari 2023: Sista datum för ansökan till Skolverket för huvudman och till
Skolinspektionen för enskild huvudman.
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