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Inbjudan till
Golfens  
ledarutbildning 1.
ATT LEDA UNGA GOLFARE UPP TILL 12 ÅR.



Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till alla som vill stötta barn och ungdomar i deras golfsatsning.

Innehåll:
•  Spelet i fokus
•  Hur du praktiskt gör på träningen 
•  Kopplat direkt till barnens material,  

Golfäventyret 
•  Golfövningar
•  Att skapa progression
•  Golfslaget – utveckla i olika steg
•  Golfspecifik uppvärmning
•  Lekar 
•  Verktygslåda

Plats: 

Datum: 

Kursledare: 

Avgift:                                          kr (inklusive kursmaterial, lunch och fika)
Boken Golfens ledarutbildning 1 – Golfäventyret ingår. 

Anmälan: Senast                                                                     till: 

Mejl:                                                                                 Ange namn, klubb, telefonnr och mejladress.

Utrustning att ha med:   
• Kläder och skor för att vara utomhus (efter väder)
• Golfklubbor (hela utrustningen)
• Penna för att anteckna
• Mobiltelefon för att filma och se Golfäventyrets webbplats
• Boken Golfens Ledarutbildning 1 Golfäventyret får du på plats

För mer information:  www.golf.se/ledarutbildning 
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Första steget för dig som vill stötta barn med deras golf  
 
Den här boken och den tillhörande webben vänder sig till föräldrar och ledare som vill  
engagera sig inom golfen och stötta barn i deras utveckling. Syftet är att ge dig verktyg och 
kunskap att skapa lärorika och inspirerande golfträningar för barn. 
 
Idrotten är en lek där barn lär sig färdigheter och strategier för att förbättra sina prestationer i 
en trygg miljö. Både barnen och de vuxna uppmuntras att ta ansvar för framgångar, utveckla 
ett intresse för livslångt lärande och se misslyckanden och motgångar som en naturlig del i 
inlärningsprocessen. 
 
Som ledare, förälder eller både och har du genom Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret 
chansen att påverka barns och ungdomars liv med golfen som redskap. Du får en möjlighet  
att vara ett stöd till och bilda ledarteam med landets välutbildade tränarkår.  
 
Det finns också ett separat häfte riktat till barnen, läs om den på Golfäventyret.se.  
 
Nästa steg för dig som ledare är Golfens Ledarutbildning 2 – Fördjupning. 

Golfens 
Ledarutbildning 1.
GOLFÄVENTYRET

Golfens ledarutbildning 1 är kopplad  
till barnens material - Golfäventyret

Boken ingår

Inbjudan till  
Golfens ledarutbildning 1.
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