
 

 
 

 

 
Utbildningar 2019 
 
I Utbildningsplan 2019 finns samtliga utbildningar och projekt. Några som vi särskilt 
vill framhålla är:  
 
Nytt regelsystem 2019 
Ja, 2019 års stora nyhet är de nya reglerna. Som ni kan se i Inbjudan till Regelkurs  
som gått ut till klubbarna satsar vi stort på Regelkurser med start redan i januari.  
Vi ser fram emot fulla kurser så ta chansen att vara med redan från början! Inbjudan  
finns också på hemsidan. 
 
Ledning / Ledarskap 
Att rekrytera och behålla Ledare är ett annat prioriterat område. Se utbildningar 
på alla nivåer – från yngsta juniorledare till styrelseordförande och klubbens 
professionella/anställda.  
 
En viktig del i klubbarbetet är en väl fungerande styrelse. Början på det ligger i 
valberedningens händer. Att arbeta i Valberedning ger ”verktyg”, goda tips och 
erfarenheter och blir en god plattform i sökandet efter kandidater.  
 
Projekt 
1. I Att arbeta på golfklubb gör vi en särskild aktivitet för våra klubbchefer. Vi har 
naturligtvis uppmärksammat allt fler signaler om frustration, ensamhet och utsatthet. 
Vår ambition är att i ett forum för klubbchefer kunna skapa och stödja former för  
samarbete och utveckla hållbara arbetsmodeller som i de bästa av världar kan  
skapa energi och arbetsglädje.  
Tid, form och omfattning återkommer vi till. Räkna med uppstart i februari. Bevaka 
kommande mail och info på hemsidan.  
 
2. Våra ordföranden är en annan viktig grupp och för dem vill vi skapa gruppen  
Nätverk för klubbordförande. Många är nya i sin roll och genom erfarenheter, råd  
och tips från ”kollegor” ges möjlighet att snabbare komma in i ordförandeskapet och  
bli bekvämare i rollen. Vi återkommer om upplägg. 
 
Administration 
Vi ändrar inte på vinnande koncept så nytt tillfälle och ny chans med GIT Tävling. 
 
 
Nu ser vi fram emot ett fint 2019 och att vi med gemensamma krafter tar Smålands-
klubbarna ytterligare steg mot att framgångsrikt utveckla verksamheten. 
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