
Utbildningsplan 2019



Nytt regelsystem 2019 
En naturlig följd blir att utbildningsfokus 2019 blir 
på de nya reglerna. Utbildningarna genomförs på 
olika nivåer och för olika målgrupper. En stor satsning 
genomförs för klubbarna i Regler 2019, Level 1.

Målgrupp  Klubbarnas funktionärer;  
 regelansvariga, utbildare,  
 TK-ordförande, tränare, klubbchef, 
 dam-, elit-, junior-, senior- och 
 tävlingskommitté.
Plats  Flera orter i distriktet
Tidpunkt Januari – februari

Distriktets utbildare går en utbildning i mitten av 
oktober där allt utbildningsmaterial kommer att  
presenteras. Därefter läggs detaljerade planer för 
klubbarnas utbildningar. Information och inbjudningar 
kommer att skickas ut under november-december.

Mer…
Utöver de nya Regel-utbildningarna ser ni  
utbildningar baserade på framkomna behov och 
önskemål. Vissa utbildningar är redan datumsatta 
och övriga kompletteras vartefter med datum och 
övrig information. 

Ledning / Ledarskap
på alla nivåer är 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.

Att arbeta i Valberedning
Som ledamot i en valberedning har man fått ett av 
klubbens viktigaste uppdrag genom förtroendet att 
ge förslag till nya förtroendevalda, nya ledamöter 
till styrelsen och till revisorer. Kort sagt är man en  
nyckelperson i skapandet av så bra och väl  
fungerande styrelse som möjligt.

Administration
IdrottOnline
Verksamhetssystemet IdrottOnline uppdateras  
regelbundet. Du kan läsa om vad som ingår vid varje 
uppdatering på www.idrottonline.se/Nyheter. 
Den 28 november planeras en uppdatering av 
appen för LOK-stöd och närvaroregistrering för 
utbildningar.

Administration Tävling
Ett annat exempel är vårt eget IT-system GIT. Under 
2018 har bl a GIT-utbildning Tävling stått i fokus 
och genomförts med stort antal nöjda deltagare 
från våra klubbar. För att möta det stora intresset är 
GIT Tävling fortsatt med under 2019.

Ekonomi
Investeringar, finansiering och rollen som arbetsgivare 
är några av våra ständiga utmaningar som kräver 
nya och aktuella kunskaper.

Kommunikation
Vårt allra viktigaste ”vapen” såväl internt som  
externt. Hur, med vad och när syns och hörs vi bäst 
i bruset?

Listan på utbildningar kan naturligtvis göras  
längre och – viktigt – ni kan komplettera med  
egna förslag.

Så här
- Utbildningsplanen finns på vår hemsida och  
uppdateras kontinuerligt
- Med god framförhållning gör vi ett utskick  
inför varje kommande utbildning

Nu hoppas vi att 2019 ska bli ett riktigt kompetens-
lyft och att vi med gemensamma krafter tar  
Smålands-klubbarna ytterligare steg mot att  
framgångsrikt utveckla verksamheten.

Lycka till och välkomna med anmälan!

/Utbildningskommittén

Utbildningar 2019



Utbildningsplan 2019

Samtliga utbildningar genomförs i samarbete med SISU.

*) Smålandsidrotten. Med tillräckligt antal deltagare kan även  
dessa utbildningar/kurser genomföras specifikt för golfklubbar.

Läs mer…  
www.smalandsgolf.com   

www.smalandsidrotten.se/utbildning

UTBILDNING OMFATTNING DATUM KURSORT ÖVRIGT

Nytt regelsystem 2019

Regler 2019, Level 1 1–2 dagar Januari–Februari Flera orter i distriktet

Regler 2019,  
Distriktsdomarutbildning 2 dagar Mars Endast för domare

Ledning / Ledarskap

Unga ledare 1 dag Februari–April Flera orter i distriktet

Att arbeta i Valberedning 1 dag Mars Växjö

Offensivt styrelsearbete på riktigt 1 kväll Kommer Jönköping *) 

Ordförandekurs 1 kväll Kommer Växjö *) 

Rekrytera, utveckla och behålla ledare Lokalt i klubben *) 

Administration – IdrottOnline Se www.idrottonline.se

Administration, Grund 1 kväll Kommer Vrigstad

Administration, Fortsättning 1 kväll Kommer Växjö

Hemsida, Grund 1 kväll Kommer Jönköping

Hemsida, Fortsättning 1 kväll Kommer Jönköping

Administration Tävling

GIT-utbildning Tävling 1 dag Februari–Mars Växjö

Ekonomi

Investering i anläggning 1 kväll Kommer Jönköping *)

Idrottsföreningen som arbetsgivare Web- 
seminarium

26 oktober 
27 november
11 december

skatteverket.se/ infotraffar, 
välj webbseminarium: 
Idrottsföreningen som 
arbetsgivare

Finansiering i Förening
(Genomförs efter förfrågan)

*)

Kommunikation

Så kommunicerar du rätt budskap  
till rätt målgrupp 1 kväll Kommer Jönköping



För ytterligare info är du välkommen att kontakta Utbildningskommittén: 

Brittmarie Eriksson Hans Ohlsson Jan-Inge Roubert
k.brittmarie.eriksson@gmail.com 706.hans@gmail.com jaja.roubert@telia.com
0709-10 27 25 0706-91 18 12 0706-98 26 58


