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Utbildningar 2018
Vid vårmötet 2017 gjorde vi ett tydligare avstamp i Verksamhetsutveckling och
klubbarna fick ange behov och önskemål om vad man tycker är viktigast för
Smålands Golfförbund att fokusera på i sitt stöd till klubbarna. Högt på listan kom
Kompetensutveckling och Utbildning.
Vid Höstmötet presenterade vi så ett utbud av utbildningar som genomförs av
Svenska Golfförbundet respektive Smålands Golfförbund respektive
SmålandsIdrotten. Utbildningar som är Yrkes-specifika, Bransch-specifika, Allmänt
kompetensbreddande samt Allmänt kompetenshöjande.
Precis som inom andra idrotter är ledarförsörjningen inom golfen en oerhört viktig
fråga. Ledarskaps-utbildning på alla nivåer är därför idag en prioriterad fråga inom
hela idrottsrörelsen. Golfen ska självklart vara med och rusta för utmaningar nu och
framöver. Mycket av verksamhetsutveckling ligger i det goda ledarskapet – från
yngsta juniorledare till styrelseordförande tillsammans med klubbens
professionella/anställda.
Ett annat exempel är utbildning i vårt eget IT-system GIT. Vi vet att behovet är stort
bl a i att effektivare kunna arbeta med GIT Tävling. En specialutbildning för
Smålandsklubbar kommer den 17e februari, förlagd till Växjö. Inbjudan med program
kommer i början av januari. Håll utkik och boka upp dagen redan nu.
Vi vill med detta utskick flagga för Utbildning 2018 och bifogar en plan över
utbildningar baserade på framkomna behov och önskemål. Listan kan naturligtvis
göras längre och – viktigt – ni kan komplettera med egna förslag. Vissa utbildningar
är redan datumsatta och vissa kompletteras vartefter med datum och övrig
information. Så här gör vi:
-

Med detta utskick; Utbildningsplan 2018 (kortfattad)
Utbildningsplanen finns på vår hemsida inom kort
Med god framförhållning gör vi ett utskick inför varje kommande utbildning

Nu hoppas vi att 2018 ska bli ett riktigt kompetens-lyft och att vi med gemensamma
krafter tar Smålands-klubbarna ytterligare steg mot att framgångsrikt utveckla
verksamheten.
Vi passar på att tacka alla deltagare i utbildningar 2017 tillsammans med sina
klubbar för visat intresse och engagemang.
Till er alla – från oss alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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