
  

Haverdals Golfklubb – Gemenskap, Glädje och utveckling  

 

  



  

Haverdals Golfklubb – Gemenskap, Glädje och utveckling  

 

Välkommen till Haverdals Golfklubb  
 

Golfbanan är en fantastisk idrottsplats. Det är en idrottsplats som är bidrar till fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. Naturen kan upplevas av så väl yngre som äldre och för de som gillar att tävla finns denna 
möjligheten nära tillhands. 

Inom golfen finns det möjligheten att skapa relationer över gränser, gammal kan spela med unga, tjej med 
killar och proffs med amatörer. Alla kan spela med alla på lika villkor. 

 

Bra juniorverksamhet  

För oss på Haverdals Golfklubb lever vi 
efter mottot att golf är det roligaste som 
finns. Vi lever efter våra ledord; 
Gemenskap, glädje och utveckling.  

Syftet är att främja en långsiktig 
kontinuitet i verksamheten, men även 
att skapa en genomtänkt grundidé som 
underlättar för vardagliga beslut. Genom 
att ha en tydlig och kommunicerbar 
grundidé kan vi också nå andra fördelar: 
 
• Det är tydligt för juniorer (och föräldrar) vad verksamheten syftar till och vilka bakomliggande tankar som 
finns. Det gör det lättare att besluta vilken klubb man ska vara medlem i och det förklarar också varför träning 
och verksamhet bedrivs som den gör. 
  
• Det är tydligt för de som är tränare och ledare för juniorerna och elitspelarna hur man ska agera och 
kommunicera. 
  

• Det är tydligt för klubbens medlemmar 
vad verksamheten syftar till, vilket skapar 
förståelse och förhoppningsvis stolthet. 
  
• Det är tydligt för sponsorer vilken 
verksamhet man bidrar till. 
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Välkommen till Haverdals Golfklubb  
Vi erbjuder en trygg miljö som kännetecknas av:  

• Spel och träning av utbildade och engagerade tränare och 
ledare, anpassad efter varje individs skicklighet och 
ambition  

• Hänsyn och respekt för varandra och för spelets krav på 
disciplin och fair play  

• Nolltolerans mot mobbing, tobak eller andra droger 
• Vi ställer upp för varandra och hjälper varandra 

 

 

 

 

 

  

 

Tränarens roll i verksamheten 

Det är tränarens ansvar att se att deltagarna i träningsverksamheten hamnar för dem i rätt grupp och 
undervisas på den anpassade nivån efter erfarenheten.  

Haverdals Golfklubb stöttar de juniorer som vill tävla i golf. Denna stöttning innefattar att våra tränare och 
ledare finns på plats under tävlingsdagen samt att klubben bidrar med ett ekonomiskt stöd för de som vill tävla.  

Tävlingar finns oavsett ålder eller kunskap. Vi vill stötta juniorerna genom att ha egna tävlingar och 
spelträningar på klubben innan det är dags för distriktets tävlingar.  

Våra tränare ska se  och följa ledorden  

• Gemenskap  
• Glädje  
• Utveckling  

Helhetens delar innefattar:  

• Rätt utrustning  
• Teknik  
• Fysik och motorik  
• Spelförståelse och taktik  
• Kost och vila  
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Kontaktuppgifter  

Haverdals Golfklubb 

 Kristian Söderström  

Slingervägen 35 

 305 70 Haverdal 

Tel: 035 – 14 49 90  

E-post: pro@haverdalsgk.se  

www.haverdalsgk.se  

 
 


