VERKSAMHETSPLAN 2017

”Familjär, tillgänglig och utvecklande”

HANDIGOLF- OCH INTEGRATIONSKOMMITTÉ
Bakgrund
Tjörns GK startade år 1990 och har idag en väl fungerande golfanläggning med bana, drivingrange och andra
träningsytor. Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig samlingsplats för alla slags golfare.
Verksamhetsidé
Vi strävar efter att vända oss till fler grupper i samhället och att kunna erbjuda människor med olika
funktionshinder att med sina egna förutsättningar och ambitioner tycka golfen är en rolig och utmanande idrott
och sysselsättning. Bra gemenskap på klubben och glädje till golfen ger dessa människor en värdefull och
berikande samlingspunkt.
Målgrupper
Vi har i ett första skede skapat kontaktytor med företrädare för boende i Tjörns Kommun som har ett neurologiskt
funktionshinder.

Värderingar
Att träffas, fika och ha roligt tillsammans är ledorden i vår verksamhet. Vi fokuserar på utveckling med
utgångspunkt från individens förutsättningar. Vi tränar, spelar och tävlar för att främja individens och gruppens
utveckling. Vi spelar med Hjärtat!
Vision Tjörns GK Handigolf
Vi har en handigolfverksamhet där man oavsett typ av funktionshinder träffas regelbundet och har roligt
tillsammans. Klubben är en samlingsplats där man träffas och utövar sin idrott.
Övergripande målsättningar långsiktigt
Vi riktar vår verksamhet till personer med olika typer av med
funktionshinder.

 Att vi inom en tioårsperiod dubblerar antalet aktiva.
 Att vi inom samma period minst har dubblerat antalet
träningstillfällen.

 Att vi har nöjda medverkande som längtar till klubb och träning!
Vår verksamhet ska vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och
gemenskap.

 Att vi senast 2020 står som värd för en tävling på
”Handigolftouren”.



Vi mäter kvaliteten i slutet av säsongen genom en enkel
utvärdering av samtliga medverkande och ledare.
Målsättningar och aktiviteter 2017
Handigolf- och Integrationskommittén med en god förankring i klubbens styrelse samt medlemskommitté svarar
för att vi bedriver välorganiserade aktivitetstillfällen med en stor dos av förnöjsamhet. Den ska vara rolig,
utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap.


Klubbens PRO leder träning tillsammans med kommittén i grupp om max 10 deltagare.



Ledarledd aktivitet vad avser Handigolfen en gång per vecka med start i maj och med sommaruppehåll
och fortsättning i augusti.




Vi för en dialog med Bästkortsklubbar som är verksamma inom handigolfen om gemensamma aktiviteter.
Besök vid ett träningstillfälle på någon av Bästkortsklubbarna.
Vi utvecklar verksamheten i dialog med de som deltar.



Korvgrillning vid ett av tillfällena och alltid fika.

Vision Tjörns GK Integration
Övergripande målsättningar långsiktigt
Vi riktar vår verksamhet till ensamkommande flyktingungdomar.






Att erbjuda insteg i svenskt föreningsliv.






Att kunna erbjuda säsongsanställning för denna kategori människor.

Att skapa kontaktytor för ensamkommande.
Att få in nytillkommande i ordinarie juniorverksamhet.
Att skapa sysselsättning, väcka intresse för golfspel och på sikt medlemskap.
Att på så sätt vara en länk mellan målgruppen och det lokala näringslivet.
Att klubben har en person säsongsanställd per år.
Analys och utvärdering av verksamheten i slutet av varje säsong.

Målsättningar och aktiviteter 2017



Att vi fortsätter på det inslagna spåret med prova tillfällen
Att vi även för 2017 säsongsanställer en av dessa ungdomar (Lukman, som varit säsongsanställd 2016



har nu fått anställning i Stenungsund)
Klubbens PRO leder Prova på tillfällen tillsammans med kommittén.




Att under säsongen samordna minst en aktivitet tillsammans med klubbens juniorverksamhet.
Att under 2017 besöka någon intressant arbetsplats där medlemmar verkar

Strategi

 Vi är organiserade i en Handigolf- och Integrationskommitté.
 Under vintern 2016/2017 kommer vi tillsammans med Marie-Louise Ericsson, Samordnare Tjörns
Kommun, fastlägga innehåll och aktivitetsprogram för 2017.

 Vi utvecklar verksamheten ett steg i taget, siktar lagom högt och utformar en verksamhet som passar
Tjörns Golfklubb och tilltänkta deltagare.

 Vi verkställer aktiviteter med hjälp av anställd personal, klubbens Pro samt ideella resurser.

Aktiviteter för Handigolf- och Integrationskommittén







Regelbundna möten med tydlig ansvarsfördelning.
Revidering av verksamhetsplan sker årligen under hösten.
Genomför SGF:s Handigolfutbildning under höst/vinter/vår.
Vid ett av kommitténs möten inbjuds Marie-Louise Ericsson, Tjörns Kommun.
Vid ett av kommitténs möten inbjuds Susanne Guttke, Handigolfansvarig inom BDGF.

.
Organisation






Handigolf- och Integrationskommittékommitté (minst sex personer men gärna fler).
Delaktighet från Klubbens PRO i aktivitetsupplägg.
Klubbens PRO leder varje träning.
Kommittémedlemmar assisterar vid träning enligt uppgjort schema.

Budget 2017
Intäkter
Medel från Tjörns Golfklubb

15 000

Tjörns Kommun

10 000

SISU utbildningsbidrag

2 000

LOK-stöd

1 000

Bidrag från SGF

5 000

Summa Intäkter

33 000

Kostnader
Pro

18 000

Fika, dricka, korv mm

3 000

Utbildningsmaterial från SGF m.fl.

1 000

Resekostnader
Seminarium, utb typ Handigolf e.d.

2 000
5 000

Oförutsedda utgifter

4 000

Summa Intäkter

Rävlanda 2016-10-24

Harald Roos
Kommittéordförande

Eleonore Höglund
Tjörns Golfklubb

33 000

