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Utbildningar våren 2020 
 
Utbildningsplan våren 2020 visar ett ramutbud av utbildningar och projekt. Några 
som vi särskilt vill framhålla är:  
 
Ledning / Ledarskap 
Att rekrytera och behålla Ledare är ett högt prioriterat område. Helt avgörande för 
en fungerande verksamhet är ledare och ansvariga med rätt kompetens, 
engagemang och arbetsförhållanden - och det på alla nivåer -, från yngsta 
juniorledare till styrelseordförande och klubbens professionella/anställda. 

 
En viktig del i klubbarbetet är en väl fungerande styrelse. Som ledamot i en 
valberedning har man fått ett av klubbens viktigaste uppdrag genom förtroendet att 
ge förslag till nya förtroendevalda, nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. 
Kort sagt är man en nyckelperson i skapandet av så bra och väl fungerande 
styrelse som möjligt. Att arbeta i Valberedning ger ”verktyg”, goda tips och 
erfarenheter och blir en god plattform i sökandet efter kandidater.  

 
 SGFs e-utbildning Introduktion till styrelsearbete är en grundutbildning för dig 

som sitter i styrelsen för en golfklubb eller vill få en inblick i vad uppdraget innebär. 
Utbildningen är totalt cirka tre timmar och indelad i olika avsnitt så du kan starta, 
pausa och slutföra när det passar dig. Vi lovar; väl använd tid.  
  
- Projekt 
1. Behovet av kompetenshöjning och stöd i ledarskapet är stort och av väsentlig 
betydelse för att behålla och dessutom rekrytera nya ledare och verksamhets-
ansvariga. Under 2019 genomförde vi ett pilotprojekt för nio av våra fyrtiofem 
klubbchefer. Vi ville få belyst vilka utmaningar och förhållanden som är viktigast att 
fokusera på för att göra ledarskapet mer attraktivt och hållbart. Satsningen föll 
väldigt väl ut. Resultatet av de frågeställningar och situationer man arbetade med är 
grunden i utbildningsprogrammet Att arbeta på golfklubb. 
 
2. Parallellt med projektet för klubbchefer framkom behov av att göra en liknande 
satsning för våra ordföranden. Det i sin tur har utmynnat i ett bredare perspektiv där 
vi ser att helheten d v s Teamet – ordförande, styrelse och anställda - tillsammans 
måste fungera. I Teamutveckling är kommunikation en central del.  
 
Administration Tävling 
Under 2018 och 2019 har utbildning i GIT Tävling genomförts med stort antal nöjda 
deltagare från våra klubbar. För att möta det stora intresset är GIT Tävling fortsatt 
med under 2020. Nytt är att vi inkluderar ett pass med Tävlingsledning.  

 
 

 
  Listan på utbildningar kan naturligtvis göras längre och – viktigt – ni är när som helst 

välkomna med egna förslag och kompletteringar.  
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Så här 

- Utbildningsplanen finns på vår hemsida och uppdateras kontinuerligt 
- Med god framförhållning kommer en inbjudan inför varje kommande utbildning 

 
 

Och det finns mer… 
Kom ihåg att alltid kolla in SGFs, GAFs, PGAs och SGAs utbildningar. Här finns ett 
gediget utbildningsutbud. 
 
Våra klubbrådgivare finns också som mycket goda resurser. 
 
 
Nu ser vi fram emot ett fint 2020 och att vi med gemensamma krafter tar Smålands-
klubbarna ytterligare steg mot att framgångsrikt utveckla verksamheten. Alla 
behöver vi i någon mån ta del av det stöd och de resurser som finns att tillgå. 
Välkomna att nyttja dem! 
 

Lycka till! 
 
 

 
Smålands Golfförbund 
/Utbildningskommittén 

Brittmarie Eriksson   Hans Olsson   Jan-Inge Roubert 
  


