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Vision
En trygg, glädjefylld och aktiv juniorverksamhet
Mål
Övergripande mål:
Ett kontinuerligt inflöde av nya juniorer med aktiva föräldrar som
ledare.
Kortsiktiga mål:
Information om verksamheten och träningstider etc. ska finnas
tillgänglig på hemsidan under rubriken Junior.
Utveckla ”prova på golf” i olika former för barn/ungdomar.
Långsiktiga mål:
Organiserad träning året om.
Minst 50 barn/ungdomar i regelbunden veckoträning med PRO.
Öka klubbens representation i UGF:s och SGF:s arrangerade tävlingar
samt andra tävlingar, exempelvis Rajder kopp, Skandia Tour, Skandia
Cup JMI, Svenska minitouren.
Handlingsplan 2019
Klubben anordnar "prova på dagar", deltar i lokala mässor såsom
EXPO, annonserar i NT, har bra hemsida med all nödvändig och
uppdaterad information, ordnar knatte- och juniorträningar och
sommarläger.
Klubben ser till att knattarna/juniorerna kommer ut på banan under
träningarna och underlättar för dem att däremellan spela på banan.
Klubben gör reklam för att 12-hålsbanan är gratis att spela på för
ungdomar upp till 15 år samt att golfklubbor kan lånas gratis för dessa
ungdomarna.
Klubben gör reklam för familjemedlemsskapet, en medlemsform som
möjliggör för barn att spela gratis när båda föräldrarna är medlemmar.
Klubben ordnar sommarlovsträningar för juniorerna.
Klubben tar hand om det allra minsta golfarna, 5-7-åringarna, genom
att ordna särskilda knatteträningar för denna åldersgrupp.
Klubben ordnar träningsverksamhet som är anpassad för de olika
utvecklingsstegen.
Klubben motivera de äldre juniorerna att träna och tävla.
Klubben ger tjejerna lika mycket uppmärksamhet som killarna.

Klubben erbjuder ledarskapsutbildningar internt eller via UGF/SGF.
Prioriteringslista
Klubben möjliggör för juniorerna att ta steget vidare och utvecklas
som golfare genom att klubben prioriterar att se till att juniorerna
kommer ut oftare på banan.
Värdegrund/värderingar
Alla är välkomna att delta oberoende etniskt ursprung, kön, ålder,
religion.
Barn och ungdomsverksamhetens formulering av värdegrund inom
Roslagens GK lyder: Glädje, Gemenskap och Uppmuntran skapar
Trygghet. Vår värdegrund sätter prägel på vår verksamhet. Den är ett
stöd och en ledstjärna för alla i verksamheten; tränare, ledare,
juniorer och föräldrar. I alla situationer och beslut är det
värdegrunden vi utgår ifrån.
Glädje
Glädje är grunden i klubbens juniorverksamhet. Glädjen kommer från
att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi
tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker
att det är roligt. Vi finner glädje över att kunna göra detta tillsammans.
Gemenskap
Det är viktigt att alla; juniorer, ledare, tränare, coacher och föräldrar
känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga, alla är
värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket innebär att alla
är olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds över.
Gruppindelning sker i första hand efter ålder och det är en självklarhet
att kompisar får vara tillsammans.
Uppmuntran
Vi uppmuntrar juniorerna att testa gränser, låter dem skaffa
erfarenhet genom att prova. Att försöka är det viktigaste. Genom att
fokusera på och berömma försöket tror vi att resultatet på lång sikt
blir bättre än om vi istället fokuserade på resultatet.
Trygghet
Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet
innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och
uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål. Vi
ser golfen som en utmärkt väg för junioren att växa upp till att bli en
vuxen ansvarstagande medmänniska.
Vår värdegrund uppnår vi genom att Träffas, Trivas, Träna och Tävla.
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