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1. Inledning
I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den
21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar ett inriktningsbeslut att en
ökad satsning på ungdomsgolf skall se de kommande åren. Satsningen på ungdomar
innebär bland annat utbildning av ungdomsledare, åtgärder för stimulering av klubbars
ungdomsverksamhet samt en elitsatsning för distriktets mest lovande golfungdomar.
Projektet, som går under arbetsnamnet Juniorprojektet, leds av en styrgrupp som består
av representanter för klubbar inom NVGF. Sammankallande är NVGF junioransvarig.
Projektet kommer under 2016 att fokusera på följande:
•

•
•

Framtidsgrupp. Omfattar ungdomar som vill satsa helhjärtat på golf och bedöms
ha goda förutsättningar för att lyckas. Denna grupp omfattar cirka 8-10
ungdomar.1
Utvecklingsgrupp. Omfattar juniorer med ambition att utveckla sin golf, men som
inte nått riktigt lika långt i sin utveckling.
Aktivitet riktad mot att uppmuntra tjejer att satsa på golf
(Se även NVGF verksamhetsplan speciellt framtagen för tjejernas verksamhet)

NVGF stöd i specifika aktiviteter som engagerar två eller flera närliggande klubbar, med
syfte att stimulera juniorer på alla nivåer, kan komma i fråga på initiativ från klubbarna.
Juniorprojektet har ambitionen att, i samråd med klubbarnas junioransvariga (och
distriktets juniorkonsulent?), stödja klubbarna för att stimulera till en bredd rekrytering
av och utveckling av unga golfspelare.

1.1.

Vision

Visionen att distriktet ska ha en juniorlandslagsspelare inom 5 år från projektets
startdatum är infriad. Därmed kommer projektet att fortsätta arbeta att förstärka NVGF
juniorernas position inom Golfsverige och öka med ytterligare en till landslagsspelare.

1

Ingen nominering till framtidsgruppen sker under 2016
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Målsättningar

Förbättra utvecklingsförutsättningarna för juniorer som satsar på att bli riktigt bra
golfare
Uppnå synergieffekter mellan klubbar i distriktet genom ökat samarbete och skapande
av nätverk för ledare
Öka antalet golfjuniorer som spelar och tävlar, med särskilt fokus på tjejer!

2. Organisation
Det är viktigt att betona skillnaderna i golfklubbarnas och golfdistriktets ansvar. Det
åligger distriktets 23 klubbar att skapa en bra och strukturerad juniorverksamhet som
attraherar tjejer att börja spela golf. Där finns gemenskapen och där får golftjejerna sin
grundläggande golfutbildning. Distriktet ansvarar för att i nära samarbete med
klubbarna skapa verksamhet som attraherar våra golftjejer att träna lite extra samt
skapa möjlighet för ett kontaktnät utanför den egna klubben. Detta är särskilt viktigt om
det är få tjejer som spelar på

2.1.

Struktur

NVGF har Svenska Golfförbundets (SGF) utvecklingsmodell Grönt Ljus som ledstjärna
för hur vi organiserar träning och tävling.

Bild 1 (vänster): Utvecklingstrappan
utvecklingsstegen.2

2

Bild 2 (höger): Förklaring av de olika

Bilderna är hämtade från SGF-dokumentet Grönt Ljus
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Bild 1 utvisar en indelning i åldersgrupper. Bild 2 beskriver med några få ord exempel
på verksamhet i de olika åldersgrupperna. Kopplat till ansvarsbeskrivningen i
föregående stycke (punkt 2.1) sker verksamhet i åldersgruppen 0-12 år främst lokalt på
hemmaklubben. Distriktets tjejsatsning ska ses som ett komplement till klubbarnas
tjejsatsning. Följaktligen inriktar sig distriktet verksamhet mot de övriga kategorierna
av ungdomar.
Vår främsta prioritet är ungdomar 12-16 år eftersom NVGF är i en uppbyggnadsfas av
tjejverksamheten, men vi vill gärna uppmuntra och stödja våra allra duktigaste tjejer för
vi tror det är viktigt att ha förebilder för de yngre.
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3. Träningsgrupper
3.1.

Framtidsgruppen

Juniorer som är målgrupp bör ha en nivå som enligt Grönt Ljus motsvarar elitsatsande
juniorer. Det är juniorer som ska vara beredda att representera NVGF vid tävlingar över
hela landet. För denna grupp gäller en seriös satsning på golf med en målsättning att bli
en framtida elitspelare.
Anmärkning: NVGF bedömning är att det säsongen 2016 saknas spelarmaterial för att organisera
en framtidsgrupp. Med anledning av detta satsar vi mer resurser på breddaktiviteter, främst
utvecklingsgruppen och NVGF tjejsatsning.

Målsättning
•

Deltagarna i framtidsgruppen ska utgöra föredömen för distriktets övriga juniorer och
bidra till ökad rekrytering av golfspelande ungdomar

Rekommendationer för medverkan och urval till framtidsgruppen
•
•
•
•
•

Framtidsgruppen förväntas bestå av de bästa spelarna i sin åldersgrupp inom NVGF
(juniorer som är uttagna till nationellt golfgymnasium bör inte delta)
Födelseår 2000 eller senare.
Alla juniorer förväntas träna golf året runt samt föra tränings- och tävlingsdagbok som
följs upp av ansvarig ledare
Kontrakt skrivs med var och en för att tydliggöra ansvar
Studerande på golfgymnasier kan beredas möjlighet att delta i framtidsgruppens
verksamhet från fall till fall utifrån egen säsongsplanering och efter samråd med
projektansvarig

Exempel på aktiviteter
•
•

Två träningsläger, varav det första sker i södra Sverige
Individuell planering och uppföljning av träning och tävling

Exempel på tävlingar
•
•
•
•
•

Skandia Tour
Klubbmästerskap
NVGF Elit, Distriktsmästerskap
NVGF junior tour, minst två deltävlingar
Nordea Tour Future Series (fd Minitouren)
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Utvecklingsgruppen

Juniorer som är målgrupp bör ha en nivå som enligt Grönt Ljus motsvarar träna För
tävling. Syftet är att förbereda ungdomarna för tävlingsverksamhet samt skapa
förutsättningar att träna mer golf. Ungdomarna bör ha en tydlig ambition att utvecklas
som golfspelare. Uttagning till denna grupp sker i samråd med klubbens
ungdomsansvarige ledare. Klubbarna ansvarar för juniorernas transport till och från
varje läger och NVGF ansvarar för aktiviteter, logi och mat under lägret.
Klubbarna som har juniorer som antas till utvecklingsgrupper förväntas också ställa upp
med ledare som hjälper till undre lägren. Klubbarna kan samarbeta så att en klubb
ansvarar för juniorer från flera klubbar.
Läs 4. Anmälningsprocedur innan nominering!

Målsättning
•
•
•
•

Introducera juniorerna för en positiv utveckling mot framtidsgruppen
Förbättra juniorernas förutsättningar att utveckla sin golf
Lära sig att träna golf och skaffa sig tävlingserfarenhet
Stimulera juniorerna för att träna golf större delen av året

Rekommendationer för medverkan och urval till utvecklingsgruppen
•
•
•

1999 eller yngre, ca 25-30 juniorer
Hcp 22 eller lägre
Junior som vill satsa på golf och behöver inspiration för att nå högre nivåer

Exempel på aktiviteter
•
•
•

Två träningsläger.
Möjlighet för de som visat positiva resultat att, utifrån inbjudan, delta i vissa aktiviteter
tillsammans med framtidsgruppen
Rådgivning angående säsongsplanering

Exempel på tävlingar
•
•
•
•

NVGF Juniortour
NVGF Elit, Distriktsmästerskap
Klubbmästerskap
Skandia Cup för respektive åldersklass

Se gärna dokumenten PM Utvecklingsläger 18-20 juni och 18-20 juli som är publicerade på
NVGF.se!
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4. Anmälningsprocedur
Ansökningarna ska samlas av junioransvarig på klubb, rangordnas och skickas till Niklas
Edelsvärd, niklas.edelsvard@swipnet.se. Rangordning bör göras från klubben och kan
vara nödvändig då det finns fler sökande än antal platser.
Preliminärt slutdatum för ansökningar enligt nedan:
•
•

2016-01-30 för Framtidsgrupp3
2016-05-01 för tjej- och utvecklingsgrupp

Lista med antagna juniorer till spets- och utvecklingsgrupper publiceras på
www.nvgf.se.
NVGF kan inte tillräckligt noga understryka hur viktigt det är att golfklubben pratar
med de spelare som nomineras för att försäkra sig om att spelaren är motiverad att
delta! Säkerställ också vid detta samtal att spelaren är införstådd med att denne
förväntas delta vid säsongens alla aktiviteter och tävlingar (Med detta menas NVGF
utvecklingsläger 1 och 2 samt minst 4 tävlingar och eventuell final på NVGF Junior Tour)

4.1.

Viktiga datum

Datum:

Verksamhet:

Ansvarig:

Utvecklingsläger 1, Skellefteå GK
Se även bilaga 1
Utvecklingsläger 2, Bodens GK
Se även bilaga 2

Niklas
Edelsvärd
Niklas
Edelsvärd

Träningsläger:

11-12 juni
1-2 augusti

Tävlingsverksamhet NVGF Junior Tour:

4/5/6 juni
Umeå GK
NVGF
4/5/6 juni
Norrmjöle GK
NVGF
9 juli
Luleå GK
NVGF
10 juli
Piteå GK
NVGF
13 augusti
Bjurholms GK
NVGF
14 augusti
Lycksele GK
NVGF
4 september
Bodens GK (Final)
NVGF
Anmärkning: NVGF genomför också två träningsläger speciellt för tjejer, 11-12 juni i
Piteå/Skellefteå och 1-2 augusti i Norrmjöle.

3

Utgår detta år
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5. Ekonomi
Preliminär egenavgift för framtidsgruppen 4000 kr. Preliminär egenavgift för
utvecklingsgruppen är 1800 kr. För medföljande ledare på träningsläger (avser
utvecklingsgruppen) tillkommer en lägeravgift på 600 kr som inkluderar kost, logi och
en greenfee.
Samtliga kostnader faktureras deltagarens klubb.

6. Information
6.1.

Internet

All information om juniorverksamheten inom NVGF återfinns på distriktets hemsida,
www.NVGF.se under JUNIOR eller klicka på länken nedan:
http://www.nvgf.se/sidor/junior/juniorprojektet.aspx

6.2.

Kontaktinformation

Namn:

Ansvarsområde:

Mobiltelefon:

E-post:

Adrian
Bordeianu

Ungdomsansvarig
NVGF

070-6480505

adrian.bordeianu@gmail.com

Niklas
Edelsvärd

PGA-tränare,
golfansvarig

070-2577400

Niklas.edelsvard@swipnet.se

7. Utvärdering och uppdatering
Denna plan revideras årligen efter NVGF planeringskonferens. Till grund för
revideringen ligger de utvärderingar som görs efter varje aktivitet.
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