
 
 

GOLFENS LEDARUTBILDNING 1 OCH 2 

 

BAKGRUND 

2004 lanserades Golfens ledarutbildning 1 och 2005 lanserades Golfens ledarutbildning 2.  

60 personer i samtliga 21 golfdistriktsförbund utbildades för att bli utbildare i sitt distrikt. 

2009 omarbetade vi utbildningsmaterialet och alla våra utbildare fick en uppdatering för att 

kunna jobba vidare med det nya materialet. 

 

SGF skall genomföra en översyn av befintliga barn- och ungdomsledarutbildningar i syfte att både 

säkerställa kvalitén samt att utbilda fler ledare och tränare. En viktig uppgift är att utbilda fler 

utbildare i distrikten. 

 

Syftet med översynen är att säkerställa kvalitet i golfens ledarutbildningar så att vi kan öka 

tillströmningen av nya ledare över hela landet. 

NULÄGE 

Alla utbildare samlas varje år på en ERFA-träff där vi utbyter erfarenheter mellan distrikten och 

fyller på kunskapsryggsäcken med nya utmaningar inför kommande utbildningar. 

Vi har genomfört utbildarutbildningar varje år för att lära upp nya utbildare. Enligt önskemål från 

våra utbildare så kommer vi under nästa år att genomföra ERFA-träffen samtidigt på Bosön som 

vi genomför utbildarutbildningen. Detta för att de ska få några pass gemensamt och samtidigt 

hinna lära känna varandra. 

Vi har tagit fram riktlinjer för utbildningarna för att säkerställa att de genomförs på samma sätt 

 i alla distrikt.  

Vi har som mål att alla utbildningsteam ska vara 2 – 3 personer per distrikt. 

Under 2011 ska samtliga distrikt erbjuda sina klubbar ett utbildningstillfälle för steg 1 och ett 

utbildningstillfälle för steg 2, där målet är att utbilda 750 ledare.  

Med den erfarenhet vi har fått under dessa år så ser vi att distrikten måste jobba med att 

rekrytera nya utbildare för att kunna hålla kvalitén på utbildningarna om någon slutar  

i utbildarteamet. Detta blir en stor utmaning i samtliga distrikt!  

INBJUDAN  

För att säkerställa ovanstående fokusområde inbjuder Svenska Golfförbundet till: 

ERFATRÄFF och utbildarutbildning den 15-16 januari 2011 – Se inbjudan! 

 


