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1. Inledning
Norr- och Västerbottens Golfförbund (NVGF) vill skapa förutsättningar för att fler tjejer
ska börja spela golf, samt att de tjejer som redan spelar ska fortsätta med det. Som ett
led i denna tjejsatsning skapas en projektplan för att får struktur och stadga i
verksamheten samt informera distriktets klubbar om vad som är på gång för våra tjejer.

1.1.

Vision

2018 ska en tredjedel av de tävlande på NVGF Junior Tour vara tjejer

1.2.

Målsättningar 2016

A. NVGF ska genomföra minst två träningsläger årligen enbart för tjejer,
B. NVGF ska samarbeta med närliggande distrikt för att skapa utbyte och kontaktytor
tjejer emellan.
C. NVGF ska ta tillvarata tillfällen för nätverksskapande åtgärder mellan tjejerna i
distriktet i samband med tävlings- och träningsverksamhet.
D. NVGF ska uppmuntra till ökat tävlingsdeltagande, i första hand på NVGF Junior Tour
och i andra hand på Skandia Tour.

2. Nulägesbeskrivning
2.1.

Viktigaste förändringarna inför 2016

Fjolåret var ett mycket bra år för vårt distrikt ur ett tjejperspektiv. Vi fortsätter i denna
positiva anda och utökar verksamheten med ytterligare ett träningsläger enbart för
tjejer samt tydliggör ansvaret för nätverksträffarna i samband med NVGF Junior Tour.
Målen från föregående säsong bedöms relevanta och ligger kvar oförändrade. Ett viktigt
budskap till våra medlemsklubbar är att jobba med fortsatt rekrytering av tjejer och se
till att informera om den verksamhet som bedrivs på distriktsnivå.

2.2.

Distriktet

NVGF består av 23 medlemsklubbar från Kiruna GK i norr till Norrmjöle GK i söder. Den
geografiska spridningen tillsammans med det faktum att mer än hälften av distriktets
klubbar saknar ungdomsansvariga och utbildade tränare. För distriktet innebär detta att
det är extra viktigt att informationsspridningen om våra aktiviteter fungerar samtidigt
som den verksamhet som erbjuds till medlemsklubbarna ska vara av hög kvalitet.
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Statistik

NVGF mäter distriktets tjejsatsning genom antal tävlingsstarter på NVGF Junior Tour.
Det ligger i överensstämmelse med den inriktning som vi har på vår tjejsatsning, lära att
träna och lära att tävla.
2013:
AF: 15 starter, 2 flickor
B: 13 starter, 5 flickor
Sju flickor har sammantaget genererat 28 starter på NVGF Junior Tour

2014:
A: 5 starter, 3 flickor
B: 24 starter, 7 flickor
C: 9 starter, 5 flickor
15 flickor har sammantaget genererat 38 starter på NVGF Junior Tour

2.4.

Utvärdering / Verksamhetsberättelse 2015

NVGF har under 2015 genomfört ett träningsläger i egen regi i Piteå med 14 deltagare. I
samarbete med Medelpads GDF har vi haft möjlighet att delta på ett träningsläger med
sex tjejer. Tre tjejer har dessutom deltagit i distriktets utvecklingsläger.
Sammanfattningsvis är den lägerverksamhet som genomförts under 2015 av hög
kvalitet och har uppfattats positiv av lägerdeltagarna. En framgångsfaktor har varit att vi
haft duktiga tjejer som hjälptränare och förebilder! Avseende tävlingar så ser statistiken
ut enligt följande för NVGF junior tour:
2015:
A: 6 starter, 6 flickor
B: 42 starter, 9 flickor
C: 18 starter, 4 flickor
19 flickor har sammantaget genererat 66 starter på NVGF Junior Tour.
Statistiken visar att det blir något fler tjejer som tävlar men de som tävlar är glädjande
nog alltmer aktiva. Det innebär att distriktets medlemsklubbar måste fortsätta jobba
med rekrytering av nya tjejer samtidigt som vi på distriktsnivå uppmuntrar de redan
aktiva till fortsatt tävling.
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Vad som fungerat mindre bra är att de nätverksträffar som beskrivs i 2015 års
verksamhetsplan inte har genomförts. Den viktigaste åtgärden för att få dessa träffar att
börja fungera är att vi måste rekrytera en tjejansvarig i distriktet.
Genom samarbete med SGF har distriktet genom denna verksamhetsplan erhållit 20.000
kr som ska återanvändas i juniorverksamheten i allmänhet men med fokus på våra
tjejer.

Sammanfattningsvis har målen uppfyllts enligt följande:
Målsättningar 2015:

Måluppfyllnad:

NVGF ska genomföra minst ett
träningsläger årligen enbart för tjejer,
NVGF ska samarbeta med närliggande
distrikt för att skapa utbyte och
kontaktytor tjejer emellan.
NVGF ska ta tillvarata tillfällen för
nätverksskapande åtgärder mellan
tjejerna i distriktet i samband med
tävlings- och träningsverksamhet.
NVGF ska uppmuntra till ökat
tävlingsdeltagande, i första hand på NVGF
Junior Tour och i andra hand på Skandia
Tour.

Bra!
Genomfört ett träningsläger i Piteå.
Bra!
Bjudit in Medelpad till Piteå och
deltagit i träningsläger i Övik.
Dåligt!
Har ej genomförts!

Bra!
30 % ökning av antal tjejer som deltar
och nästan en dubblering av antalet
tävlingsstarter!

3. Organisation
3.1.

Ansvar

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.
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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

3.2.

Struktur

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

Bild 1 (vänster): Utvecklingstrappan
Bild 2 (höger): Förklaring av de olika utvecklingsstegen.
(Bilderna är hämtade från SGF-dokumentet Grönt Ljus)
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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Ledning

Distriktets tjejsatsning leds av den ungdomsansvarige inom NVGF. Golfinnehållet i
tjejsatsningen kvalitetssäkras av PGA-utbildade golftränare. Vi använder oss av duktiga
unga golftjejer som biträdande instruktörer för att skapa en riktigt bra kontakt med vår
målgrupp.

4. Verksamhet (handlingsplan) för 2016
Mål:
Tidpunkt:
(enl 1.2)
(2016)
Träningsläger:
A
11-12 juni

Verksamhet:

Tjejläger på Piteå GK eller Skellefteå GK
med fokus på glädje och gemenskap.
Se även bilaga 1
B
1-2 augusti
Tjejläger på Norrmjöle GK med fokus på att
förbereda tjejerna för tävling.
Se även bilaga 2
Tävlingsverksamhet NVGF Junior Tour:1
D1
4/5/6 juni
Umeå GK
D2
4/5/6 juni
Norrmjöle GK
D3
9 juli
Luleå GK
D4
10 juli
Piteå GK
D5
13 augusti
Bjurholms GK
D6
14 augusti
Lycksele GK
D7
4 september
Bodens GK (Final)
2
Nätverksträffar:
C1
4/5 juni
Umeå, Västerbacken
C2
9 juni
Piteå
C3
3 september
Boden

Ansvarig:

Niklas
Edelsvärd
Niklas
Edelsvärd

NVGF
NVGF
NVGF
NVGF
NVGF
NVGF
NVGF
Umeå GK
TBD
Niklas E.

Tjejer med officiellt handicap kan också med fördel delta på distriktets utvecklingsläger:
UTV1:
18-20 juni
Skellefteå GK
UTV2:
18-20 juli
Boden
Mer information om dessa träningsläger finns på nvgf.se. Se även punkt 5.1.
Respektive klubb som ansvarar för NVGF Junior Tour säkerställer att inbjudan till
nätverksträff tjejer framgår i inbjudan!
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5. Information
5.1.

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

5.2.

Kontaktinformation

Namn:
Adrian
Bordeianu
Niklas
Edelsvärd
Sandra
Kågström
Michaela
Bordeianu

Ansvarsområde:
Ungdomsansvarig
NVGF
PGA-tränare,
golfansvarig
Tjejtränare

Mobiltelefon:
070-6480505

E-post:
adrian.bordeianu@gmail.com

070-2577400

Niklas.edelsvard@swipnet.se

070-5496013

SandraK016@live.se

Tjejtränare

076-8181408

mb0982@hotmail.com

6. Ekonomi
Totalt är 55. 000 kr avsatt för tjejverksamhet inom NVGF. Fördelning kopplat till
aktiviteter:
Område:
Träningsläger Piteå/Skellefteå
Träningsläger Norrmjöle
Nätverksträffar (3 st)
Reserv
Totalt:

Budget:
20. 000 kr
20. 000 kr
10. 000 kr
5. 000 kr
55. 000 kr

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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