
 

 

Ljusterö Golfklubb VISION 
”Golf i gemenskap” 

 
Inledning 

Vår klubbs visionsprogram omfattar såväl bredd, – och tävlingsverksamhet som golf för nöjes skull. Ett 
viktigt inslag är den ”vanlige” golfaren, medlemmen som kanske vill utveckla sin golf men inte vet hur. 
Klubbens huvudmål skall vara; 

– Att erbjuda medlemmarna möjligheter att utvecklas till bättre golfspelare. 
– Att stärka medlemskänslan och klubbtillhörigheten 
– Att stärka och stödja golf som idrott, samt 
– Att framföra golfens mångsidighet som motions- och friskvårdsprogram. 

 
Vision för ”Golf i gemenskap” 

Golfen på Ljusterö är ett engagemang och en motivation för alla medlemmar. Den ska ständigt 
förbättras och utvecklas i takt med medlemmarnas vilja och önskemål. 

Visionens innehåll delas av alla medlemmar i klubben. Vår värdegrund och våra riktlinjer sätter prägel 
på vår verksamheten och är ett stöd för alla kategorier av golfspelare. 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, motion, träning och tävling, ska ligga till grund för hur vi genomför 
aktiviteterna. Verksamheten i vår klubb delas in efter ålder och ambitionsnivå. 

 
Klubbens målsättningar 

Hälsogolf. Trivsel och välbefinnande skall vara vägledande medan prestation och resultat är av mindre 
betydelse. Hälsogolf kan även innehålla tävlingar av mindre ”allvarlig” karaktär. Såväl ”vuxna” som 
juniorer är välkomna. 

Prestationsgolf. Seniorer och juniorer tävlar och tränar efter sina respektive förutsättningar. Förbättring 
och goda tävlingsresultat skall vara vägledande. Prestationsgolfare kan representera klubben i seriespel 
och andra tävlingsarrangemang. Spelarna kan delas upp i grupper beroende på ålder eller ambitionsnivå. 

Golf för barn (till och med tolv år). Vi leker och låter barnets allsidiga utveckling inom golfen vara 
vägledande. Tävling är en del av leken och sker alltid på barnets villkor. 
 

Projekt 
Förutom klubbens verksamhet, arrangerar vi ett antal projekt. Som exempel på några av dessa, kan 

nämnas;  
Roligare ”Golf För Alla” Medlemmar utvecklas genom olika former av aktiviteter/utbildning och får ett 
större utbyte av golfen. Dessa projekt leds av ansvariga för Tävlings-, Junior- respektive Damsektionerna 
alternativt klubbens pro. 

Roligare ”Golf För Alla” innehåller bland annat:
• Omsorg om klubbhandicapare 
• Gruppträningar 
• Regelkunskap 

• Temadagar 
• Föreläsningar 
• Klubbresor

Fördelning och ledning av respektive delprojekt beslutas av styrelsen och genomförs av utsedd 
kommitté. Det ska finnas en plan för varje delprojekt som omfattar deltagare, tidpunkter, kostnader, och 
målsättning för delprojektet. 
Träningsanläggningen 



 

Träningsanläggningen ägs, underhålls och förvaltas av Ljusterö Golf AB. Klubben skall vårda och 
tillvarata anläggningen omsorgsfullt och ge signaler till ägaren med önskemål om förändring alternativt 
möjliga utbyggnader. 

Denna utbildningsmiljö innehåller följande delar:
• Professionell rådgivning sommartid, 
• Pitchgreen med möjlighet att slå från olika underlag, 
• Övningsgreener och
• Drivingrange.

Klubben bör undersöka möjligheter att utöka träningstillfällen även vintertid genom avtal med 
anläggningar inom klubbens upptagningsområde för medlemmar (Stockholmsområdet). 

 
Ledarutveckling 
Klubben skall utbilda olika ledare inom respektive aktivitetsområde. Utbildning kan ske både internt och 
externt. 
Utbildningsprogrammet för ledarutveckling kan innehålla följande 

• Golf för barn 
• Golf för ungdom 
• Coachgrupp 
• Tävlingsledare 
• Golfvärdar 
• Domare 
• Styrelsearbete 

Klubbens ansvarige för utbildning skall föra ett register över de som har genomgått utbildningar, så att 
styrelsen har en överblick över dem som klubben förfogar över i form av utbildade ledare och 
funktionärer. 

Klubben skall sörja för att funktionärer ges fortlöpande utbildning inom sitt område alternativt utökar 
sin kompetens inom ytterligare områden. Klubben skall eftersträva en ”bred” utbildningsnivå framför 
spetsutbildning. 

Sektioner och kommittéer 
Klubbens kommittéer består av Junior– Dam– Tävlings– Utbildnings- Ban- och HCP-kommitté. Antal och 
indelning av sektioner skall uppgraderas efter hand och följa klubbens utveckling och eventuellt ändrade 
behov i framtiden. 

Utvecklingsarbete 
Klubben kan upprätta tillfälliga eller stadigt arbetande grupper som föreslår till styrelsen aktiviteter för 
klubbens medlemmar och vägar till utveckling för klubbens medlemmar. Grupperna ska ges begränsade 
tidsramar och rapportera till styrelsen inom föreskriven tidsperiod. 
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