Protokoll fört vid konferens Golfjunior Småland 28–29 januari 2020
Plats: Ekerum Resort, Öland.
Närvarande:
Henric Lisecke, Daniel Rehncrona, Emelie Warme, Åsa Gottmo, Johanna Roubert, Emil W
Andersson, Jesper Lindgren, Hans Pettersson, Kristina Carlo, Jan-Inge Roubert-.
Frånvarande: Maria Forsman, Anna Maja Blom, Calle Svensson.
Dag 1 - Tisdag 28 januari
Konferensen öppnas
§1 Hans hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda.
§2 Kort presentation av alla deltagarna - laget runt.
§3 Kristina, Smålands Golfförbunds ordförande presenterade sig.
§4 Vad har hänt under 2019
Hans redovisade medlemsutvecklingen för Smålandsklubbarna under perioden 2017 – 2019,
vilket visar negativa siffror under hela perioden. Tendensen är densamma för junior mellan
13 – 21 år. Tyvärr verkar distriktet vara i en negativ spiral, under de senast tre åren har distriktet
tappat i snitt 6,5% juniorer per år. Det positiva är att vi har en stor del riktigt unga juniorer (12 år
och yngre) på gång i klubbarna, totalt 927st enligt den senaste medlemsredovisningen. Vår
förhoppning är att klubbarna gör allt i sin makt för att behålla dessa i golfen. Se bifogat
dokument ”Medlemsutveckling 2019”.
Hans fortsatte genom att redogöra för klubbarnas juniorranking och juniorernas deltagande vid
tävlingar under 2019. Statistiken visade antalet tävlande juniorer mellan 13–21 år i förhållande
till det totala antalet juniorer per klubb. Av totalt 2784 juniorer i ålderskategorin 13–21 år i
Småland, tävlar 6,5%. När det gäller klubbranking i distriktet finns officiella siffror på SGF
Golfranking sidorna.
§5 Genomgång av vårt utskick - intresseanmälan för Golfjunior Småland 2020.
Intresseanmälan skickades ut i början av december till 1368 juniorer i Småland i syfte att få en
uppfattning om vilket underlag vi har att jobba med för våra verksamheter 2020.
Totalt hade 92 anmälningar inkommit inom stipulerad tid. Vilket är en tre dubblingar i jämförelse
med 2019, men ser vi det på annat sätt är 92 av 1368 inte mer än 6,7% som har svarat.
§6 Grupparbete inleddes för att ta fram en årsplanering för respektive team med syfte att i
stora drag fastställa upplägg för aktiviteterna, vad de skulle innehålla samt när i tid de skulle
ligga. Viktigt var att säkerställa att aktiviteterna inte skulle krocka med samma dagar som
tävlingarna är för Teen Cup, Teen Tour etc.
Henrik poängterade också inför grupparbetena att ha i åtanke att aktiviteternas innehåll i
respektive team ska vara kompletterande till klubbarnas verksamheter och inte konkurrerande.

Efter grupparbetet sammanställdes upplägget för varje team i storgrupp.
Slutresultatet blev att Golfjunior Småland 2020 kommer bestå av följande Team: Elit, Breddelit,
Future, Farmen och Golftjej. Det detaljerade upplägget för varje team kommer att presenteras i
foldern Golfjunior Småland.
§7 Beslut togs om att 12 juniorer av de totalt 92 intresseanmälningarna skulle utgöra gruppen
för Småland Elit Team.
För Breddelit Team får alla vara med som önskat om spelaren har -20 hcp eller lägre. Vi har
även tagit hänsyn till om någon hellre vill vara med i Future Team p.g.a. att andra kompisar
finns i den gruppen.
Future Team består av spelare som har högre hcp än -20.
För grupperna Farmen Team och Golftjej Småland är det fri anmälan vid varje tillfälle.
Dessutom beslutades ändring av åldern för tjejer, höjs upp till 21 år, men vi tror att verkligheten
blir en annan, typ max 18 år. Vi vet att det finns tjejer i några klubbar som är äldre och som
gärna vill vara med och känna tillhörighet i en grupp.
Hans avrundade dag 1 och berömde alla för ett bra jobb.
Dag 2 - Onsdag 29 januari
§8 Beslut om fördelning av uppdragen inom gruppen, preliminärt.
Ansvariga för respektive team:
Småland Team Elit
Henric Lisecke och Jesper Lindgren.
Småland Breddelit Team
Samma som ovan.
Småland Future Team
Daniel Rehncrona och Emil Widing Andersson.
Småland Farmen Team
Samma som ovan.
Golftjej Småland
Johanna Roubert, Åsa Gottmo, Emelie Warme, Maria Forsman,
Anna-Maja Blom. Se bilaga ”…” för preliminär ansvarsfördelning
för respektive aktivitet, träff och team.
§9 Teen Cup och Teen Tour
Hans tog upp diskussion om aktiviteter i samband med Teen Tour First och Teen Cup.
Önskemål från Svenska Golfförbundet om vi kan genomföra Golfäventyret i samband med
dessa tillfällen. Smålands Golfförbund måste tydliggöra för klubbarna hur viktigt det är att få
ungdomarna att börja tävla på hemmaplan och att gå ut och spela på banan. Annars blir steget
för stort för juniorerna att börja tävla.
Hans ska kalla till möte med juniorledarna i Småland och lyfta frågan med klubbarna.
Fortsatt diskussionen i att frågor om och kring idrotts- och juniorverksamheterna.
Frågorna måste lyftas upp i större utsträckning på klubbarna och ges möjlighet att finnas med i
de sammanhang där besluten fattas.
Exempel tas upp att tränare/anställda/idrottsansvariga som nästan aldrig fått delta i ett
styrelserum. Deltagarna påtalar allvaret i detta för idrotts- och juniorutvecklingen i Småland.
Hans och Kristina tar med frågan till Smålands Golfförbunds kommande vårmöte.
§10 Affischer innehåll varianter.
Ansvariga för respektive team finslipar på innehållet för dessa och rapporterar sedan till Hans
som färdigställer affischerna.
Åsa, Emelie och Johanna la fram önskemål om ”kit” till deltagarna i Golftjej Småland.
”Kitet” önskas bestå av Softshell jacka, aubergine (lager 2 plagg) + bollrör, vattenflaska eller
hopprep. Hans tar med sig önskemålet och återkopplar med besked.

§11 Folder – Golfjunior Småland
Diskussion om innehållet i kommande folder för Golfjunior Småland 2020.
Hans ber alla att gå igenom utkastet som är framtagit till den nya foldern. Varje Team tar ansvar
och kompletterar med eventuellt saknat innehåll och gör eventuella ändringar i framlagt förslag.
Ansvariga för Golftjej lyfte fram frågan om åldersfördelningen i utkastet. Det beslutades att alla
tjejer som vill delta i Golftjej Småland är välkomna att anmäla sig (inga åldersgrupperingar).
Våra kommande Mini Camp läger diskuterades. Förslag på ändrad åldersfördelning
diskuterades, framförallt för tjejerna. Önskemål framkom att Mini Camp lägren skall vara öppen
för alla juniorer i Småland. En anledning varför de skall få vara med är att många juniorer
vanligtvis lämnar juniorverksamheten efter 15 års ålder.
Om de äldre får en möjlighet att vara med kan de möjligtvis agera som förebilder och dela med
sig av sina erfarenheter till de yngre deltagarna. Dessutom kan de genom sitt deltagande vid
lägersammankomsterna användas som assistenter till tränarna. Det kanske kan väcka ett
intresse för att vilja bli juniorledare/tränare i framtiden.
För tjejerna beslutades att åldersintervallen 15 år tas bort, ny ålder max 21 år.
När det gäller killarna är det i mån av plats eftersom det finns ett begränsat antal platser.
I första hand skall ställa frågan till de som är elever på våra regionala golfgymnasium om de vill
vara med som assistenter under lägerdagarna. För de som har deltagit av eleverna delar vi ut
intyg på deltagandet vilket kan förstärka deras situation i skolan.
Frågan ställs av Daniel till eleverna på Sanda Golfgymnasiet i Jönköping, Hans tar upp frågan
med Pierre Hadevik Kalmar som har CIS eleverna i Kalmar.
Jesper har en bra kontakt för att trycka foldern, kollar upp pris och leveranstid, rapporterar
sedan till Hans.
§12 Barnkonversion
Hans redogjorde för Barnkonversionens innebörd. Samtliga deltagare vid konferensen ombads
att visa upp ett uttag ur belastningsregistret för att kunna verka som ledare/tränare inom
Smålands Golfförbund.
§13 Juniorledarkonferens Småland
Förslag från deltagarna att lägga den i samband med Smålands Mini Camp läger 1
den 25–26 april. Förslagsvis den 25:e, då kan vi samla juniorledare och tillresta föräldrar vilket
vore ypperligt. Deltagarna föreslog att även ordförande samt ev. klubbchefer på klubbarna
skulle bjudas in tillsammans med junioransvariga till juniorkonferensen. Kristina och Hans tog
med sig förslagen
Vid konferensen kommer Hans trycka på vikten av att lyfta juniorverksamheten i styrelserummet
och att klubbarna har en verksamhetsplan för sin juniorverksamhet.
Andra frågor som kommer att belysas är bl.a. tävling, hur informerar vi ungdomar på klubben,
hur gör man anmälan, hur är spelaren förberedd inför tävling, vilka tävlingar finns och hur kan
man hitta detta, m.m.
§14 Golftinget 2020
Datum för Golftinget blir 24–25 oktober på Ekerum Resort, Öland.
Målsättningen är att få dit så mycket folk som möjligt med olika ansvarsroller från Smålands
golfklubbar.

§15 Övriga Frågor
Fördjupad diskussion kring upplägg för Smålands Mini Camp läger 1 den 25 - 26 april på
Ekerum, Resort Öland:
Anläggning kan maximalt ta emot 200 deltagande juniorer.
1) Ta fram aktivitetskarta/kartor att sätta upp på anläggningen under lägerdagarna.
2) Anordna en femkamp för ökad sammanhållning.
3) GBM -(G)golf, (B)body, (M)ind. En röd tråd som ska genomsyra alla Golftjej aktiviteter
2020. Handlar om att göra aktiviteter som syftar till ökad mental och fysiskt styrka ihop
med golfaktiviteter. T.ex. Yoga, fyspass eller teambuilding övningar.
4) Kvällsaktivitet med disco, filmvisning, After golf.
5) Quiz-spel
6) Spela foursome, träningsaktiviteter, lunch.
7) Teori - information om tävling och hur går jag tillväga om jag som spelare vill tävla etc.
8) Teoripass/Frågestund med föräldrarna - Hans erbjöd sig hålla i detta.
9) Handduk att dela ut till juniorerna som deltagit vid Smålands Mini Camp läger
Sista anmälningsdag för lägret är 15 mars.
Juniormästerskapen
Beslut togs om att en tävling för alla juniorer i Småland ska avsluta säsongen i oktober.
Johanna kollar upp med Lagans Golfklubb om möjligheterna att arrangera tävlingen där.
§16 Hans avslutar konferensen och Kristina tackar deltagarna för de 2 konferensdagarna.

Vid pennan
Johanna Roubert

