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Nyckeltal i juniorverksamhet
Det är inte helt enkelt att på ett tydligt sätt se hur bra en golfklubbs juniorverksamhet
egentligen är. Detta dokument beskriver hur ni som är ledare/tränare (juniorkommittén) på
en klubb med några enkla nyckeltal kan ta reda på hur det ser ut.

För att komma igång med att jobba systematiskt med utvecklingen
gör du följande fem steg:
1. Läs igenom förklaringen på de olika nyckeltalen som finns i detta dokument.
2. Öppna excel-filen som heter Inmatning Nyckeltal och följ instruktionerna. Kontakta
den konsulent som är knuten till din region för att få filen.
3. Se över resultatet och välj ut de delar som ni tycker behöver jobbas med. I detta
dokument finns ett särskilt avsnitt där vi har sammanfattat frågor och påstående för
varje Nyckeltal
4. Sätt upp mål för kommande år – vad ska ni göra för att få en positiv utveckling?!
5. Utvärdera alla Nyckeltal inför kommande år och var särskilt noggranna med de ni
valde ut
Observera att om ni tar ut siffrorna från föregående år under innevarande år, kan ni råka ut
för att GIT ger siffrorna för det nya året. Det är därför viktigt att ta ut siffrorna under oktober
för det året ni ska utvärdera. Om ni får problem med detta och vill komma åt föregående års
siffror kontaktar ni Ulrika Jorsell, ulrika.jorsell@golf.se

Juniorkonsulent (JK)
Genom Idrottslyftet stödjer Svenska Golfförbundet klubbars juniorverksamhet. Under
namnet Juniorlyftet har vi satt samman fem olika paket. Ett av dessa är satsningen med
Juniorkonsulenter som stöttar golfklubbar i deras utveckling av juniorverksamheten. JK:s
utgångspunkt är Nyckeltal i juniorverksamhet där resultatet används för att skapa en
verksamhetsplan med aktiviteter som leder till utveckling. Du kan läsa mer om hur just din
klubb kan använda en JK.
Du hittar detta här: http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/spelarutveckling/#flikjuniorkonsulent

Förklaring till de åtta Nyckeltalen i juniorverksamhet
För några år sedan kunde vi höra klubbar som sade ”vi har 400 juniorer i klubben” och ”det är
250 som är med i träningen”. Om din klubb inte var en av dem så hade ni i alla fall säkert
minst 200 i klubbens medlemsregister. Vad talen inte berättade var hur många som
egentligen spelade golf i någon större utsträckning. Vi vet inte heller om de fick några nya
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vänner på golfklubben eller om de utvecklades som spelare. Nyckeltal för juniorer har
tillkommit för att vi ska veta mer om vad som händer, gärna innan det händer, och såklart
kunna få till en positiv utveckling framöver. Genom att titta på alla talen, och inte bara ett,
kan vi vara mer säkra på om verksamheten är bra eller inte och om den är på väg åt rätt, dvs.
dit ni vill.
Med talen vill vi:
1. Veta resultatet för verksamheten i så ”rena” tal som möjligt så att det finns mindre
utrymme för att misstolka resultatet
2. Att fler ska kunna ta till sig hur läget är – det räcker inte med att de mest insatta
förstår. Nuläget behöver kunna läggas fram i styrelserummet och på årsmötet på ett
sätt så att deltagarna förstår
3. Dra korrekta slutsatser om de aktiviteter som vi gör verkligen leder till en positiv
utveckling – det räcker inte med att tro.
4. Hålla fast vid en riktning över tid – det är lätt hänt att en ny styrelse eller
juniorkommitté helt ändrar inriktningen på verksamheten. Den nya grupp
människor behöver ”ärva” talen från förra året.

De åtta Nyckeltalen i juniorverksamhet
Några av Nyckeltalen kan vara svåra att sätta ett exakt mål på, de är däremot viktiga att
känna till och ha ett samtal kring.
Nr
1

Namn
Antalet juniorer

Beskrivning

Mål

Det totala antalet juniorer som

Minst 15 %

finns i klubben. Talet anges i
procent av totala antalet
medlemmar.

2

Åldersfördelningen

Antalet juniorer som klubben har

Jämn spridning i åldrarna

fördelat på respektive födelseår.

3

Könsfördelningen

4

Utvecklingen

5

LOK - sammankomster

Hur förhållandet är mellan pojkar

Jämt fördelat, som mest

och flickor för respektive födelseår.

spridning på 60/40

Den spelskicklighet som spelarna

Alla skall vara över linjen, se

har i förhållande till sin ålder.

bild

Det antalet träningar/aktivitet som

Välj om ni skall vara en

klubben genomför under ett

3001-klubb

kalenderår.

500-klubb
750-klubb
1000-klubb

1

Med 300 menas att klubben har 300 sammankomster, osv.
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Klubbtävlingar

Tävling utanför klubben
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Detta tal visar hur stor andel av

6–12 år – 100 %

juniormedlemmarna som deltagit i

13–15 år – 70 %

en tävling på klubbnivå

16–21 år – 40 %

Detta tal visar hur stor andel av

13–15 år – 50 %

spelarna, 13 år och äldre, som

16–21 år – 20 %

deltagit i en tävling utanför
klubben

8

Andel i träning

Detta talar om hur många juniorer

6–12 år – 100 %

per ålder som deltar i

13–15 år – 50 %

verksamheten. Det kan vara över

16–21 år – 20 %

100 % om spelare är med och tränar
utan att vara medlemmar

0
1
2
3
4
5
10
15
20
30
40
54
100-banan
50-banan
30-banan
inget

”en trettonåring följer med
sina kompisar som spelar golf
på en träning och vill sedan
börja spela – hur hjälper man
henne att ”komma ifatt” så att
hon kan var med och spela?”
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Nyckeltal 4 - Utvecklingen
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Ta tag i era Nyckeltal
När ni samlat in och sammanställt talen i excel-filen har vi tal för tal lyft fram några
resonemang och frågeställningar som är kopplade till respektive tal. Samtala kring dessa
saker och de ni själva kommer fram till för att börja förbättra verksamheten.

Nr Namn

Resonemang/frågor/påståenden

1

Antalet juniorer

1. Vilket mål har klubben med andelen juniorer i klubben?
2. Om ni har få juniorer, hur ser det ut med antal seniorer som är i
åldern 27–45?
3. Hur ser trenden ut de senaste åren?
4. I vilken ålder ska ni rekrytera? (6, 9, 12 år)
5. Var ska ni rekrytera? Skola, närliggande bostadsområde, bland
egna medlemmar?
6. Hur stor andel av sistaårsjuniorerna fortsätter som
seniormedlemmar?

2

3

Åldersfördelningen 1.
2.
3.
4.
1.
Könsfördelningen

4

Utvecklingen

Finns det en jämn spridning i åldrarna?
Är det några år som det är många/få?
Försvinner det juniorer i en viss ålder?
Har klubben en strategi för i vilken ålder man rekryterar?
Är det någon/några åldrar där det är stora skillnader mellan
könen?
2. Ser börja/sluta mönstret likadant ut för båda könen?
3. Har ni grupper som är mixade eller skilda för pojkar och
flickor?
1. Har ni 30-, 50- och 100-bana på klubben?
2. Är det någon speciell ålder som era juniorer är över/under
linjen?
3. I vilken ålder planar kurvan ut för era juniorer?
4. Hur mycket verksamhet finns det för juniorer på klubben?
5. Ökar verksamheten för en junior i takt med att den blir äldre?
6. Hur snabbt kommer de som börjar lite senare över linjen?
7. Har ni lokaler/anläggning för att träna hela året?
8. Har ledarna gått Golfens Ledarutbildningar?
9. Har alla barn Golfäventyret?
10. Säljer ni Golfäventyret på klubben eller ingår den i träningen?
11. Har ni läger för alla åldrar (olika för olika åldrar)
12. Hur många spelare förbättrar hcp/nivå på bana från ett år till
ett annat?
13. Finns det individer som varit med flera år utan att hcp/nivå på
banan utvecklas?
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5

LOK sammankomster

6

Klubbtävlingar

7

Tävling utanför
klubben

8

Andel i träning

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
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Hur mycket bidrag får ni i LOK-stöd?
Har ni bra rutiner för att fylla i deltagarna?
Är någon ansvarig för LOK?
Hur stor är närvaron på träningarna?
Har ni lokaler för att kunna träna hela året?
Har ni tävlingar på de olika banorna (30-, 50- och 100-bana)?
Är tävlingarna anpassade till barnets ålder? (t.ex. spelform)
Får juniorerna spela vanliga klubbtävlingar?
Finns det en juniorklass på vanliga klubbtävlingar?
Arrangerar klubben Skandia Cup (kvaltävling och
klubbtävlingar)?
6. Kan föräldrar tävla tillsammans med sina barn i partävlingar?
7. Har ni en tävlingstrappa för juniorerna?
8. Är tävling en naturlig del av verksamheten?
1. Arrangerar klubben juniortävlingar som är öppna för andra
klubbars juniorer?
2. Har ni klubbutbyten där ni spelar mot andra klubbars juniorer?
3. Uppmanar ni spelarna över 13 år att spela Skandia Tour?
4. Hjälper ni aktivt föräldrar vars barn ska börja spela Skandia
Tour hur tävlingssystemet fungerar?
5. Samordnar ni transporter till och från tävlingar utanför
klubben?
1. Är de äldre juniorer (13–21) som inte är med i verksamheten
aktiva i:
a. spel på banan
b. klubbens tävlingar
2. Är de yngre juniorer (6–12) som inte är med aktiva i
a. Spel på banan
b. klubbens tävlingar
3. Håller ni samman grupperna från år till år?
4. Går medlemsavgiften för barn till att spela och/eller att träna?

