
VERKSAMHETSBERÄTTELSE – UTBILDNINGSKOMMITTÉN 2015. 
 

Allmänt: 
Utbildningskommittén har under 2015 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 Sune Moberg, Michael Sahlin o Martin Lindén samt 
undertecknad. 
 
Domarutbildning: 
TLR Steg 1 o DD (Tävlingsledning o Regler samt Distriktsdomare) genomfördes 21-22 februari med 16 
deltagare från 7 klubbar. 
Kursledare: Pekka Calais o Leif Nyström. 
Den 25 april genomfördes skriftligt prov för Distriktsdomare, men även de som genomgått TLR kursen 
erbjöds att delta. Totalt deltog 6st i provet. De representerade 4 klubbar. 
Kursledare: Förbundsdomare Leif Nyström,  
Alla distriktsdomare är tvingade att genomföra prov vartannat år för att få tituleras Distriktsdomare. 
 
Ledarutbildning. 
Ledarutbildning steg 1 – praktik genomfördes på Hammarö GK. Det var 17st som deltog  från  6 klubbar. 
Det var en mycket uppskattad kurs bland deltagarna.  
Det kom önskemål från klubbarna att genomföra en återträff under hösten. Inbjudan skickades ut under 
september, men tyvärr blev det alldeles för få anmälningar, så den blev inställd.  
F.n. håller SGF på att sammanställa nästa steg i utbildningen som kommer att heta GL 2 Fördjupning. Vi 
har redan bokat upp 2st kursledare från SGF för att genomföra den under maj månad 2016. 
 
Bana. 
Den 12:e mars genomfördes på Sommaro GK ett erfarenhetsutbyte med banpersonal i distriktet. De flesta 
klubbarna var representerade. Totalt deltog 15 st. Mikael ”Bobban” Frisk ledde detta.  
 
”ERFA”- träffen: 
Årets ERFA-träff genomfördes den 7 februari 2015 på Folkets Hus, Skoghall.  
Temat för dagen: ”MEDLEMSVÅRD-KLUBBKÄNSLA” 
Programmet under förmiddagen bestod av information från vår ordf. Sune Moberg, VGDF.  
Michael Sahlin, styrelsen presenterade årets juniorledare, Cecilia Rolandsson för hennes framgångsrika 
jobb med golftjej. Därefter berättade han om sin roll som Juniorkonsulent i distriktet.  
Gunnar Håkansson, SGF gick igenom aktuellt från förbundet..  
Magnus Barth Greenkeeper, Arvika GK presenterade en idé om kostnadseffektiva lösningar och bättre 
kvalitet på golfbanorna i distriktet.  
Stig Albecker från aGolf avslutade förmiddagen med att presentera vad som innefattas i att öka 
medlemsvården och klubbkänslan. Slutligen fick deltagarna diskutera klubbvis hur de ville jobba vidare i 
frågan. 
Eftermiddagen ägnades helt åt grupparbeten kommittévis och avslutades med en sammanställning av 
diskussionerna. Samtliga anteckningar från dagen sändes ut till deltagarna efter konferensen. 
Efter en givande dag tackade Sune samtliga för deltagandet.  
 
Övrigt: 
Undertecknad deltog i SGF:s ULD-träff 5-7 juni i Skåne. Där gick vi igenom och diskuterade de olika 
utbildningar som SGF har: TLR, GL1-2, Grönytor, GIT, Grönt kort och ERFA. Det var 2st lärorika och 
trevliga dagar. Vi hann även med att besöka Nordea Masters. 
SGF meddelade att from år 2016, kommer Utbildningsledarna (ULD) i distrikten att försvinna. I stället ska 
varje område (Tävling, Bana, Ungdom etc.) ansvara för sin del, även när det gäller utbildning. 
 
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  


