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Alla barn och ungdomar är välkomna att börja golfa hos Ålands Golfklubb enligt sina egna 

förutsättningar och behov. ÅGK strävar att erbjuda en trygg miljö där barnen och 

ungdomarna kan utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. 

 

Ålands Golfklubbs barn- och ungdomspolicy skapades den 10.12.2012 och policyn har 

reviderats den 28.01.2021 av Junior- & Elitkommittén. Policyn skall efterföljas av alla som 

arbetar med barn- och ungdomsverksamhet i vår förening. 

 

Ålands Golfklubbs barn- och ungdomspolicy revideras minst en gång per år inför 

säsongsstarten av Junior- & Elitkommittén tillsammans med Ålands Golfklubbs idrottsledare 

och Head pro. Därefter lämnas den till Ålands Golfklubbs styrelse för slutligt godkännande. 

 

Barn- och ungdomspolicyn publiceras i första hand på föreningens hemsida (www.agk.ax) 

och den kommuniceras även i olika andra kanaler så som junior- och föräldraträffar under 

säsongen. 

 

ÅGK begär brottsregisterutdrag av alla nya arvoderade ledare som är över 18 år. Ålands 

Golfklubb står för kostnaden för uttagning av brottsregistret. 

 

Ålands Golfklubbs barn- och ungdomsansvarig är Junior- & Elitkommitténs ordförande,  

Christer Nordin. Kontaktuppgifter tfn 0457-3823229 och e-post christer.nordin@paf.com. 

 

Vi eftersträvar att alla våra ledare minst ska ha gått Golfens Ledarutbildning, steg 1 (Svenska 

Golfförbundet) eller annan motsvarande utbildning. Vi kräver att det alltid finns minst en 

utbildad ledare per grupp.  

 

Barn- och ungdomsgolfen bedrivs i en drog och alkoholfri miljö enligt föreningens 

drogpolicy. 

 

 

 

 

Riktlinjer för barnidrott (0-12 år) 

• ÅGK erbjuder golf för alla barn och alla är välkomna. 
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• ÅGK strävar att inom barngolfen att på ett lekfullt sätt bygga ett livslångt intresse för 

golfen och fysisk aktivitet i allmänhet. 

• ÅGK vill gynna nyfikenhet och intresse genom att erbjuda olika färdighetsnivåer. 

Barnen kan utvecklas i egen takt genom att pröva på olika typer av golfutmaningar. 

Allt från lekfulla lekar individuellt och i lag på övningsområdena till kamratligt spel 

ute på banan när juniorerna växer inom golfen. 

• ÅGK erbjuder en verksamhet där fokus ligger på lek, lärande, nyfikenhet och 

kamratskap. 

• ÅGK erbjuder en utvecklande grund i en trygg miljö för barnen genom att inkludera 

golfens regler, etik och moral i verksamheten. Det ger barnen grundläggande 

värderingar att ta med sig i livet utanför golfen. 

• ÅGK introducerar barnen försiktigt i golfens handicapsystem som gör att alla som 

spelar golf har möjlighet att spela på sin nivå och kunna spela mot/med varandra på 

sina egna förutsättningar. 

• ÅGK erbjuder träningsgrupper för barn där vi rekommenderar att det minst är 1 

ledare per 10 barn. 

• ÅGK ska erbjuda en verksamhet som uppmuntrar att uppleva små tävlingsmoment fri 

från press och som en lärorik process i sin egen utveckling. 

• ÅGK uppmuntrar barn att delta i flera idrotter.  

 

 

Riktlinjer för ungdomsidrott (13-18 år) 

• ÅGK erbjuder golf för alla ungdomar och alla är välkomna. 

• ÅGK erbjuder verksamhet för både nybörjare och elit. Vi har olika grupper för 

ungdomar beroende på nivå, uppdelat på deras ambitionsnivå och kunnande. 

• ÅGK erbjuder en miljö där ungdomarna kan utvecklas i sin egen takt.  

• ÅGK uppmuntrar ungdomarna att utmana sig själva på tävlingar. De kan delta i 

klubbtävlingar och ungdomar med spelstandard som berättigar till spel på 

juniortävlingar i Finland och Sverige ges möjlighet att delta där. Fokus ligger på 

långsiktig utveckling av det egna tävlandet och prestation föregår resultat. 

• ÅGK erbjuder träningsgrupper för barn där vi rekommenderar att det minst är 1 

ledare per 15 ungdomar.  

• ÅGK uppmuntrar ungdomarna att delta i träningen av de yngre barnen och 

ungdomarna uppmuntras även att delta i utbildningar som ordnas. 

• ÅGK erbjuder goda möjligheter för ungdomarna att göra en satsning på golfen genom 

ekonomiskt stöd från klubben. 

• ÅGK strävar att en vuxen ledare alltid finns med på tävlingar utanför Åland. 

 

 

 

Skapad av Ålands Golfklubbs Elit-& Ungdomskommitté 10.12.2012 

Inlämnad till Ålands Idrott 21.12.2012 21.12.2012 



Justerad av Ålands Golfklubbs styrelse, protokoll 1/2013 14.02.2013 

Reviderad av Ålands Golfklubbs Elit- & Ungdomskommitté 03.12.2014 

Justerad av Ålands Golfklubbs styrelse, protokoll 1/2015 20.01.2015 

Reviderad av Ålands Golfklubbs Elit- & Ungdomskommitté 11.02.2016 

Godkänd av Ålands Golfklubbs styrelse 01.03.2016 

Revideras av Ålands Golfklubb Elit- & Ungdomskommitté 13.10.2016 

Godkänd av Ålands Golfklubbs styrelse 21.11.2016 

Reviderades av Ålands Golfklubb Junior- & Elitkommitté 25.01.2018 

Justerad av Ålands Golfklubbs styrelse, protokoll 2/2018 13.02.2018 

Reviderades av Ålands Golfklubb Junior- & Elitkommitté 19.12.2018 

Justerad av Ålands Golfklubb styrelse, protokoll 1/2019 30.01.2019 

Reviderades av Ålands Golfklubb Junior- & Elitkommitté 22.10.2019 

Justerad av Ålands Golfklubb styrelse  17.03.2020 

Reviderades av Ålands Golfklubb Junior- & Elitkommitté 28.01.2021 

Justerad av Ålands Golfklubb styrelse 17.02.2021 

Reviderades av Ålands Golfklubb Junior- & Elitkommitté 27.01.2022 

Justerad av Ålands Golfklubbs styrelse 09.03.2022 

 

 

 


