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Vem är Lisa? En snabb 
tidslinje… 
Började på Kil som 5 åring (86) Stefan Jakobsson 
Sommar golfare 
NIU UBG och High School USA  1996-2000 
College Spanien 00, USA 01-05, & GIH 2006-09 
Viksjö GK Ass Hans Ericsson 2006 Viksjö mer 2007 
PGA TU 08-11 samtidigt som Landslag 50/Viksjö 50 2008-2010 
Landslag 100% 2011-2016 
2015-2016 Två barn och Gift (på Kils GK) 
Nu nytt på SGF och Juniorutvecklare  från hösten 2017 

 
 



Personlig 
golfutveckling 



Silen 



Checklistan 
Verktyg för att stötta ungdomar vid 
tävlingar 
 
•  Före tävlingen skapar du trygghet och ser till att alla är 

förberedda 
•  Under tävlingen är det viktigt att se alla och stötta dem 
•  Efter tävlingen samlar du ungdomarna – lyssnar, ställer 

frågor och finns tillhands för dem som behöver 



 
 
Två och två  
Hur har er tävlingsupplevelse varit med juniorer? 
Vad vill ni få ut av detta pass? 



Nivåer – grön, gul, röd  
Receptet är fem gånger mer tid i det gröna än i det gula. 

Arg 
Ängslig 
Ledsen 

Stressad 
Oroad 
Nervös 

Glad 
Lugn 
Avspänd 



Känslor 



Skapa glädje och trygghet. 
Checklista: 
•  Nervositet. Förbered spelarna på att de kan bli nervösa. Det är vanligt och helt 

okej. 
•  Hitta på anläggningen. Se till att spelarna hittar till första tee, var de fyller på vatten, 

toaletter, rangen och hur de skaffar polletter. 
•  Uppvärmning. Se till att spelarna värmer upp hela kroppen och olika delar av 

spelet innan de går ut på banan. 

Före tävlingen 



Bra rutiner före tävling skapar 
trygghet hos spelaren 
 
•  Inspel 
•  Processmål 



Motivationsklimat 

“Winning first, athlete 
second” 

“Athlete first,  
winning second” 

Resultatinriktat 
motivationsklimat 

Processinriktat 
motivationsklimat 

Berömmer Förmåga, resultat ansträngning 

Misstag ses som  misslyckande en del av inlärningen 

Tävling Har resultat, ranking i 
centrum  
(t ex matchar spelare 
hårt) 

har spelaren i centrum 
(matchar spelare 
”smart”) 

Feedback resultatinriktad processinriktad 



Målinriktning 
• Spelare kan tolka sin 

kompetens huvudsakligen 
på två olika sätt  

• Det ger (grovt) två 
spelartyper: 

Resultatinriktad Processinriktad  

Framgång ses som att prestera bra i 
jämförelse med 
andra 

att prestera bra i 
jämförelse med 
tidigare prestationer 

Värde sätts på att vara bättre än 
andra 

ansträngning, 
utveckling, lärande 

Utveckling/lärande är ett medel för att 
nå målet 

är målet 



Konsekvenser 
Resultatinriktat klimat 
•   Upplevd inkompetens 
•   Rädsla att misslyckas 
•   Självkänsla - 
•   Oro/nervositet 
•   Utbrändhet 
•   Oärlighet 

Uppgiftsinriktat klimat 
• Vilja att lära och utvecklas 
•   Inre motivation/glädje 
•   Självkänsla + 
•   Hjälpande/stöttande beteende 
•   Skydd mot stress  



Under tävlingen 
Titta och stötta 
Alla tränar olika och behöver olika sorters 
feedback i sin träning och tävling för att nå 
sina mål. 



Under tävlingen 
Om du vill hjälpa till att visa tendenser för 
spelaren. Ofta kan de tjäna flera slag om 
de har koll på dessa. 



Efter tävling 



Lyssna 
• Vad var kul? 
• Vad gjorde du bra? 
• Vilket var ditt bästa slag? 
• Vad kan du förbättra och hur? 
• Vem kan hjälpa dig? 



Utgå ifrån: 
•  Nivåerna grönt, gult och rött 
•  Spelarens processmål 

 
Varning för egna tolkningar 
•  FEL: ”Du såg nervös ut på banan” 
•  RÄTT: ”Jag såg att dina händer skakade på första tee, hur upplevde du situationen?”  

Feedback 



• Hur skulle ni kunna förstöra 
tävlingsupplevelsen för barn? 

• Hur skulle ni kunna göra en 
positiv upplevelse för barnen 
när de tävlar så de vill göra det 
igen? 

Gruppövning 
Tänk utifrån: 

1. Golfklubben/tävlingsledning 
2. Förälder 
3. Ledare 
4. Tränare 



Checklista klar, frågor? 
• Se broschyren, hoppas ni kommer att 

använda den 
• Goda idéer och förhoppningsvis hjälp till 

lösningar 



Tävlingstrappa  
Hur ska de tävla och 
var? 



"Så många som möjligt, så länge som möjligt 
i en så bra verksamhet som möjligt" 

Från triangel till rektangel 



Tävlingstrappan med gröna, gula och röda steg  
•  Först hemma  
‒  Startar på kort bana på den egna klubben.  
‒  Vidare med klubbtävlingar, score + hcp 
 

•  Borta tillsammans  
‒  Utbyte med andra klubbar, lag och 

individuella matcher 
 

•  Sedan ut i distriktet  
‒  FIRST mm, score och utan hcp 
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Ängslig 
Ledsen 
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Glad 
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Nuläge – Juniorer: 45 784 

50% Drygt 50 % av alla juniorer har  
handicap 37 till inget handicap. 
 
Ca 15 000 juniorer har hcp 37-54 
Ca 8 000 juniorer har ej handicap 
 
72% av alla tjejer har 37 eller mer 
 
 



Vem vill 
tävla? 

164 
 
680  

Värmlands	  
GDF	  
Födelsår	   Ej	  hcp	   Hcp	  37-‐54	   Hcp	  27-‐36	   Hcp	  19-‐26	   Hcp	  12-‐18	   Hcp	  5-‐11	   Hcp	  0-‐4	  
1996	   4	   25	   30	   23	   12	   21	   3	  
1997	   2	   25	   38	   15	   9	   13	   2	  
1998	   3	   28	   23	   15	   19	   11	   3	  
1999	   6	   30	   33	   14	   14	   12	   8	  
2000	   9	   35	   24	   14	   10	   4	  	  	  
2001	   9	   26	   27	   14	   10	   8	  	  	  
2002	   5	   35	   27	   9	   9	   8	   3	  
2003	   15	   50	   28	   11	   10	   7	  	  	  
2004	   11	   55	   21	   10	   3	   1	  	  	  
2005	   13	   53	   19	   2	   1	  
2006	   15	   47	   15	   2	   2	  
2007	   14	   57	   4	   1	   1	  
2008	   19	   16	   7	  	  	   	  	  
2009	   28	   11	  	  	   	  	   	  	  
2010	   14	   8	  
2011	   21	   2	  
2012	   12	   1	  
2013	   6	  
2015	   1	  
Värmlands	  
GDF	  
Summa	   207	   504	   296	   130	   100	   85	   19	  



Juniortävlingar översikt - 
klubbar, distrikt, SGF 

Klubb 
Distrikt 

Skandia 
Tour First 

Skandia 
Tour 
Future. 
JMI-
tävlingar 

Skandia 
Tour  
Elite. 
JMI-
tävlingar 



Tävlingstrappan i Värmland? 

JUNIORTÄVLI
NGAR PÅ 
KLUBBEN 
Golfäventyret 
Cup 
-30 & 50-bana 
mm 

Cuppen på 
klubben och i 
distriktet 
 

Rookie-klass 
9hål PB 
Hcp 37-54 

FIRST B-
KLASS 
18 hål PB 
Hcp 36 och ner 

FIRST Tränare + ledare + 
föräldrar gör verksamheten 
möjlig! 

Utbytes 
matcher? 



Spel- och tävlingstrappa på klubb 

Spela 30-bana  
(5 ggr vår, 5 ggr höst, 1-2 
Cup-dagar, Skandia 
Cup) 
+ Träning 

Spela 50-bana 
(5 ggr vår, 2-3 Cup-
dagar, 5 ggr höst, 
Skandia Cup) 
+ Träning 

Spela 100-bana 
(5 ggr vår, Cup-dagar 
hemma och borta, 5 ggr 
höst, Skandia Cup)  
+ Träning 

Spela 9-hålsbana, 100-
bana, 150-bana 
(5 ggr vår, Cup-dagar 
hemma och borta, 5 ggr 
höst, Skandia Cup) 
+ Träning 

Spela 9 hål på 18-
hålsbanan  
(tävla på distriktet i lag, 
individuellt på första 
nivån, Skandia Cup) 
+ Träning 

Spela 18 hål 
(juniortävlingar hemma 
och borta, distriktet och 
vidare, Skandia Cup 
klubbkval 13-16 år)  
+ Träning 

Tränare + ledare + föräldrar 
gör verksamheten möjlig! 



Golfäventyret 
  Barnens resa i golfen 
• Anpassade banor 
• Olika bollar 
• Göra och Klara utmaningar 
•  Ideella ledare på klubben 
•  Träning 
•  Tävling 
•  Läger 

MÅL 2020: 
250 klubbar 
jobbar enligt 
Golfäventyret. 

Anpassat för 
barn! 



• Upplägg för Golfäventyret Cup 
•  I samband med andra 

juniortävlingar (tex First). 
• Vi hjälper till första omgången 

Golfäventyret Cup på distriktet  
 



•  Tänk på att uppmuntra ansträngning 
•  Tänk på att de ska utmanas på en lagom nivå som gör att de vill tävla 

igen 
• Skapa lustfyllda tävlingar genom lagspel och personbästa 
•  Fundera på om tävlandet ska ha fokus på uppgiften (t ex vad 

spelaren har tränat på) eller resultatet 

Vilka tävlingar ska barnen spela? 



Golfens Ledarutbildningar 
•  GL 1 med Birger och Anna  
 
Dessutom arrangeras tre utbildningstillfällen i Golfens Ledarutbildning 2 under våren 2018, främst 
riktade till tränare men kan vara någon erfaren ledare som gått GL1 och varit verksamma på 
klubb. GL2-utbildningarna går följande datum: 
•  5-6 februari måndag/tisdag i Halmstad (specifikt för NIU-tränare & SwGT Coacher) 
•  21–22 mars ons/tors på Söderåsens Golfklubb (tränare och/eller ledare som gått GL1) 
•  14–15 april lör/sön på Sollentuna Golfklubb (tränare och/eller ledare som gått GL1) 
•  26-27 april torsdag/fredag på Karlstad (tränare och/eller ledare som gått GL1) 

 
Kostnaden är 950 kr per deltagare, där ni kan söka 500 kr från Idrottslyftet, för utbildning, bok och 
mat på plats. Ni står själva för resa och eventuellt boende. 

    
   Anmälan och mer info: 
    www.golf.se/utbildning/ledarutbildning 



LUNCH 
• Tack för er tid snart ska ni få jobba! 

• Lisa.haggkvist@golf.se 
• 0707221086 



Juniorutveckling i GDF - innehåll 
• Golfäventyret Ledarutbildning 
• Golfäventyret Cup 
• Tjejsatsning  
• Tävlingar anpassade för barn 

resp. ungdom på olika nivåer. 
• Supercamp region (uttagning) 
 



Hur kan ni samverka? 
Konkurrensen är inte en annan golfklubb – utan annan idrott/aktivitet 

Spel på varandras banor (stora som små banor 30-, 50-…) 
Gemensamma träningar 
Gemensamma ledarutbildningar 
Länslag med spelare från flera klubbar 
Fysträning gemensamt 
Inomhusträning gemensamt (Golftjej…) 



Viktiga datum för juniorutveckling 
2018 
• GL1 
• GL2 
• Super Camp 4-6 maj 
• Tävlingar 
• Här får vi fylla på… 



Frågor till gruppen 
Fundera själv en minut: 
•  Hur gör ni idag?  
•  Vad gör ni bra? 

Efter att ha lyssnat och reflekterat på detta 
pass, finns det något ni ska förändra? 
•  Berätta för den som sitter bredvid vad du eventuellt 

vill förändra och hur 



• Golfäventyret och Golfens 
ledarutbildning steg 2 

• Forskning: 

Vad bygger vi våra tankar på? 



Scorer varierar – ju mer, desto bättre? 

           
 
                  9 slag 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   11 slag 
 
                   
            15 slag 
 
 
 



Tävlingstrappan med gröna, gula och röda steg  
•  Ny nivå bidrar till olika känslor. 
•  Flera saker kan påverka vilka 

känslor som kommer. 
•  Kan t ex vara ”rött” om 

förväntningarna är höga på en 
klubbtävling. 

Arg 
Ängslig 
Ledsen 

Stressad 
Oroad 
Nervös 

Glad 
Lugn 
Avspänd 

PGA/LPGA  
European Tour 
Swedish Golf Tour 
Internationella amatörtävlingar 
Future Series 
JSM Klubblag 
Skandia Tour Elite 
KM 
Klubbtävling 



Motiverande samtal 
 
Bemötande 
Öppna frågor 
Reflektion 
Summera 


