
 

 
Inbjudan till 
Golfens ledarutbildning 1 - Praktik 
Säkert	  är	  att	  barn	  framför	  allt	  idrottar	  för	  att	  det	  är	  roligt!	  Här	  får	  de	  vara	  aktiva,	  vara	  i	  
centrum,	  testa	  nya	  saker,	  vara	  med	  kompisar	  och	  göra	  egna	  framsteg.	  	  
	  

Med	  Golfens	  ledarutbildning	  Steg	  1	  Praktik	  –	  ger	  vi	  dig	  trygghet	  i	  ditt	  första	  ledarskap	  för	  
unga	  golfare.	  

	  
Målgrupp	  
	  

Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med 
träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl. 
	  

Innehåll	  	  
	  

• Spelet i fokus 
• Hur du praktiskt gör på träningen  
• Kopplat direkt till barnens material - Golfäventyret  
• Golfövningar 
• Att skapa progression 
• Golfslaget – utveckla i olika steg 
• Barns utveckling 
• Pedagogik - lära genom att göra  
• Fysisk träning  
• Golfspecifik uppvärmning 
• Lekar  
• Motivation  
• Verktygslåda 
 

Plats	   Hammarö	  Golfklubb,	  Hammarö	  
 

Datum	   Lördagen	  den	  30	  maj	  2015.	  
Kl.	  09.00-‐15.00	  
	  

Kursledare	   Birger	  Kjellstedt,	  Sommaro	  GK	  o	  Filip	  Andersson,	  Hammarö	  GK.	  
	  

Avgift	  
	  

300	  kr	  (Kursmaterial,	  lunch	  och	  fika)	  
Böcker:	  Golfäventyret+handledarhäftet.	  
	  

Anmälan	  
	  

	  	  Senast	  fredagen	  den	  22	  maj	  till:	  Margareta	  Bjällvinger	  	  
	  	  Mailadress:	  maggan@maskinekonomi.se	  	  	  	  	  	  
	  	  Ange	  namn,	  klubb,	  telefonnummer	  och	  mailadress. 

	  
	  	  	  	  Besök	  www.golf.se/ledarutbildning	  för	  ytterligare	  information 
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GL1 Praktik och GL1 Fördjupning 
I samband med att vi reviderat och uppdaterat Golfäventyret har vi även tagit fram en 
ledarutbildning som då blir den nya varianten av GL1. Vi har delat upp den i två delar, en praktiskt 
och en fördjupning.  
 
Den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du 
som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en 
träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i 
grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Praktik.  
 
Del två är en fördjupning där innehållet kommer att dels förklara mer ingående den praktiska delen 
och dels ta upp ämnen som till exempel ledarskap, barns utveckling och golfens utvecklingstrappa. I 
upplägget ingår att det finns en period då ledaren är aktiv i verksamheten efter att den har gått GL1 
Praktik. Skälet är enkelt, ledaren behöver ha lite erfarenhet innan han/hon går vidare med GL1 
Fördjupning. Det kommer att göra att de bättre tar till sig utbildningen och har möjlighet att reflektera 
och analysera genom egen erfarenhet. 
 
De ledare och tränare som tidigare gått Golfens Ledarutbildning Steg 1 enligt gamla upplägget 
rekommenderas att gå GL1 Praktik för att få en förståelse för det nya materialet. Vi vill alla ha ett 
engagerat och kunnigt ledarskap som möter barn och ungdomar. Vårt mål är att alla ledarna som verkar på 
klubben ska utbildas, stöttas och handledas på klubben.  
	  
	  
	  


