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Bli golfledare.
INSPIRERA OCH ENGAGERA
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Utbildning för unga
golfledare.

Om unga får leda unga blir golf-
klubben roligare, tryggare och mer 
intressant att vara på. Svenska 
Golfförbundet bjuder nu in dig som 
vill bli golfledare. 

Utbildningen är till för att du ska 
bli trygg och känna engagemang i 

rollen som ledare på din hemma-
klubb. Men också för att du ska få 
chansen att arbeta i Svenska 
Golfförbundets regi med till exem-
pel golf i skolan, rekryterings-, 
tävlings-, utbildnings- och läger-
aktiviteter.

Det är roligt att vara ledare, att känna ansvar och 
vara med och påverka barns upplevelse av golf. Nu 
har du chansen att som ung ledare gå en utbildning. 

Läs mer här: http://www.golf.
se/globalassets/regler-och-
handicap/ega-handicapreg-
ler-2016.pdf
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Glädje och engagemang 
Du kommer långt i din roll som 
ledare om du är engagerad. Har du 
lätt för att sprida glädje till barn 
som vill vara på golfbanan ska du 
skicka in din ansökan. Om du väljer 
att ge av din tid kan du räkna med 
att få klubbens fulla stöd i form av 
omhändertagande, ansvar och 
bekräftelse.

30 ungdomar får chansen
30 ungdomar mellan 15 och 25 år blir 
uttagna att delta under den första 
utbildningsveckan sommaren 2017. 
Ett läger med många aktiviteter och 
fokus på vad det innebär att vara 
ledare. Golfpass är självklart med på 
schemat men inte det viktigaste. 

Din hemmaklubb är viktig
Efter den första utbildningsveckan 
kommer du att få ledaruppdrag på 
din hemmaklubb. Du får en kon-
taktperson på klubben, en mentor 
som stöttar dig i din roll och ser till 
att du fortsätter att utvecklas. 

En resa att se fram emot
Utbildningen delas upp i olika 
moment. Praktik varvas med teori.
• År 1: Grunden i ledarskap, teori 

och praktik, lägervecka under 
sommaren och under hösten 
ledaruppdrag på klubben.

• År 2: Ledaruppdrag på klubb och 
vidareutbildning, lägervecka 
under sommaren och under hös-
ten ledaruppdrag både på klubb 
och inom Svenska 
Golfförbundets regi.

• År 3: Olika ledaruppdrag och en 
resa till Skottland där du får lära 
dig mer om golfens historia – ett 
besök att se fram emot.

 
Ansök till programmet för unga 
ledare i dag! Sista anmälningsdag 
10 mars 2017.

30 ungdomar mellan  
15 och 25 år blir uttagna 
att delta under den för-
sta utbildningsveckan 
sommaren 2017.

Börja nu!
Bygg upp ditt 

CV med en 
ledarutbildning!
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Ansök nu!
Sista anmälningsdag

är 10 mars 2017.
golf.se/ungaledare

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm 
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 
Telefon: 08-622 15 00  
E post: info@golf.se  
www.golf.se
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