
VERKSAMHETSBERÄTTELSE – UTBILDNINGSKOMMITTÉN 2014. 
 

Allmänt: 
Utbildningskommittén har under 2014 bestått av Martin Lindén, Leif Nyström, Pekka Calais 
samt undertecknad. 
Vi har under året haft ett antal träffar samt telefon- och mail-kontakter. Ett antal möten har också 
genomförts med ERFA-gruppen som bestått av Christina Naucler Karlsson, Arvika GK, Martin 
Lindén, Styrelsen samt undertecknad. 
 
Domarutbildning: 
EGA Handicapregler genomfördes den 18 februari med 20 deltagare från 9 klubbar. 
Kursledare Förbundsdomarna Pekka Calais o. Leif Nyström. 
TLR Steg 2 o DD (Tävlingsledning o Regler samt Distriktsdomare) genomfördes 5-6 april med 
19 deltagare från 8 klubbar. 
Kursledare: Samma som på EGA ovan. 
Den 12 april genomfördes skriftligt prov för Distriktsdomare, men även de som genomgått TLR 
kursen erbjöds att delta. Totalt deltog 9st i provet.  
Kursledare: Förbundsdomare Leif Nyström,  
Alla distriktsdomare är tvingade att genomföra prov vartannat år för att få tituleras 
Distriktsdomare. 
 
Ledarutbildning. 
Under året har SGF utarbetat en helt ny ledarututbildning som kommer att bestå av GL 1 praktik 
i första skedet. Denna utbildning ska hållas av utsedd SGF-utbildare. Nästa steg är att varje 
distrikt ska ha ett Utbildarteam som i sin tur utbildar ledare i resp. klubbar. 
Vi genomförde denna utbildning den 17 maj på Hammarö GK o utbildare var Lars Hägglund 
från Vasatorps GK i Skåne. Vi var 18st som deltog från 8 klubbar. Det var en mycket uppskattad 
kurs bland deltagarna.  
F.n. håller SGF på att sammanställa nästa steg i utbildningen som kommer att heta GL 2 
Fördjupning. Förhoppningsvis kommer vi att kunna genomföra denna utbildning hösten 2015. 
 
”ERFA”- träffen: 
Årets ERFA-träff genomfördes den 8 februari 2014 på Folkets Hus, Skoghall.  
Temat för dagen: ”VAD VILL VI MED GOLFÅRET 2014 I VÄRMLAND?” 
Programmet under förmiddagen bestod av information från vår ordf. Sune Moberg, VGDF o 
Martin Lindén, styrelsen som gick igenom vår nya hemsida. Därefter föredrog Generalsekr. 
Gunnar Håkansson vad som händer i SGF. Vi avslutade f.m. med utdelning av utmärkelser. 
Sune Moberg tilldelades SGF:s Silvermärke o Stig Höglund fick SGF:s Silverplakett. 
Mats Nilsson, Sunne GK tilldelades Jonathan Lavins Hederspris på 10.000 kr för sitt arbete med 
ungdomar inom Sunneregionen. 
Eftermiddagen ägnades helt till grupparbeten och avslutades med en sammanställning av 
diskussionerna. 
Efter en givande dag tackade Sune samtliga för deltagandet.  
 
GIT-utbildning: 
Genomfördes den 13 november på Idrottens Hus. Förmiddagen ägnades åt GIT-Tävling medan 
e.m. var mer allmän. 11 personer deltog o de var representerade av 5 klubbar samt VGDF. 
Kursledare var Eva Bergström från SGF. 
 
Övrigt: 
Undertecknad deltog i SGF:s styrelseseminarier som genomfördes den 7 o 21 oktober på Hotell 
Gustaf Fröding, Karlstad. ”Golfnyttan” var fokus för seminarierna. 
 
Slutord: 
Vill avslutningsvis tacka Martin, Birger, Leif o Pekka för den hjälp VGDF får, både som 
kursledare för våra kurser och som stöd i övriga utbildningsfrågor.  
Sist men inte minst också ett stort tack för gott samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 
 
Margareta Bjällvinger 
Utbildningsansvarig VGDF  


