Fler tjejer till golfen - idéer
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Övre gräns för målgruppen i projektet är 21 år. OBS att LOK-stöd betalas ut för deltagare
7 - 25 år
Hur når vi målgruppen?
Kompisar i klassen, unga mammor som kan ta med barnvagn på banan.
Ordna barnvagnsgolf.
Barnpassning på golfbanan
Organisera utbyte mellan klubbarna - det är få tjejer i klubbarna. Tjejer känner sig ofta
ensamma eftersom de är så få. Genom att samverka mellan klubbar lär tjejerna känna andra
tjejer och man kan skapa grupper med flera tjejer.
Använd Golfäventyret i skolan och utbilda idrottslärarna. SöGDF har ett set för utlåning, SGF
har en släpkärra (?) för utlåning.
Tjejer behöver mer än enbart golf. Ordna tjejkvällar med teman. Samverka med Friskis &
Svettis, innebandyn och andra idrotter. När man jobbar gränsöverskridande kan man söka
projektmedel. Se nedan.
Blanda in golfande tjejer i projektet. Låt dem skapa och driva grupper i olika sociala medier.
Starta en blogg för Södermanland, jmf ”Golfnyttan i samhället”
Svensk idrottsstrategi: Gemensamt medlemskap mellan golfklubbar och andra idrotter.
Profilera golfen med ”Golfnyttan i samhället” och lyft fram de hälsofrämjande aspekterna.
Slå hål på myten att golf är dyrt (se nedan)!
Arrangera bytesdagar med golfutrustning.
Fundera på hur man kan utveckla golf till en spontanidrott – spontangolf.
Involvera föräldrarna och ge dem tydliga uppdrag:
Jämför med hur t ex fotbollsförbunden arbetar
Hur går träningen till?
Utrustning?
LOK-stöd (se ovan)
Karlstad GK
Uppmuntra medlemmar att ta med barnen till golfklubben.
Även andra aktiviteter för ungdomar, men viktigt att hålla sig till kärnverksamheten.
Transport till och från golfbanan.
Möjligheter till bag förvaring på klubben.
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Spontangolf på andra ställen än golfbanan, i tätorterna.
Lägerverksamhet i samarbete med andra idrotter.
Goda exempel från SGF, länkar till klubbar som lyckats.
Jämförelse med andra länder inkl. USA.
Involvera klubbens Pro mera i juniorarbetet!

Det finns mycket bra information och inspiration på SGF:s och på Sörmlandsidrottens hemsida. Där
finns också information om vilka bidrag som finns att söka:
http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/spelarutveckling/
http://www.sormlandsidrotten.se/
http://www.sormlandsidrotten.se/Forbundet/Kontaktaoss/Personal/ Här framgår vilka
konsulenter som jobbar inom olika delar av Södermanland. Sussie Engberg är kontaktperson för
golf.
Se även http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/barn-ochungdom/ungdomsbarometern-2016---riksidrottsforbundet.pdf

Myten om att det är dyrt att spela golf
Klipp från artikel i Golf News 2017
-UTRUSTNINGEN ÄR A OCH O
Det ska vara lätt att börja spela golf. Då är det viktigt att ge juniorerna rätt och anpassad utrustning
från början. Framförallt anpassade klubbor efter deras storlek. Att köpa ett vuxenset och stoppa i
bagen är inte att ge dem rätt förutsättningar. Satsa på klubbor anpassade efter de minsta och glöm
inte ett par bra och bekväma skor.
GOLF – BILLIGARE ÄN VAD MÅNGA TROR
Källa: Riksidrottsförbundet
Ishockey

10.740 kr

Ridsport

10.405 kr

Tennis

4.700 kr

Friidrott

4.100 kr

Innebandy

3.945 kr

Simning

3.925 kr

Basket

3.900 kr

Fotboll

3.700 kr

Golf

3.500 kr

Gymnastik

2.360 kr

