
 
 

 

Förening: Saxnäs Golf 
 
Säker & Trygg Förening 2020 

• Golfen i hela världen införde 2019 nya, förenklade och enhetliga regler. Under 2020 
kompletteras detta med ett nytt handikappsystem som också kommer att gälla för hela världen. 
Detta kräver ett utbildnings och implementeringsarbete under 2020 

• Arbetet med Vision 50/50 fortsätter. Vi har fått goda recensioner på vårt arbete hittills via de 
enkäter som golfförbundet gjort i klubben, såväl en medlemsenkät som en ”Vision 50/50”-enkät.  
På årsmötet 26/3 2020 gästas vi av Annica Lundström, Breddidrottschef och förändringsledare 
för Vision 50/50. Det är nog den bästa starten vi kan få i vårt utvecklings- och 
jämställdhetsarbete inför det nya verksamhetsåret.  

• Vårt arbete med golffritids tillsammans med Glömmingeskolan kommer att fortsätta. Vi kommer 
nästa år att utvidga med inbjudningar till mellanstadiebarnen, som nu slutat fritids, men fått en 
inblick i golfspelet under sin fritidshemstid.  

• 2020 inleds med en HLR-utbildning i januari månad som vänder sig till alla klubbens medlemmar 

Mål med vårt Säker & Trygg-arbete 2020: 

• Fortsätta regelarbetet och se till att säker och trygg-aspekter så att de nya förenklade reglerna 
också används för att öka säkerheten och tryggheten. En konsekvensbedömning av 
Handikappsystemets förändring görs också ur ett säker och trygg-perspektiv.  

• 2019 införde vi rutinen, som 2020 blivit lag, att alla styrelsemedlemmar, och de funktionärer som 
arbetar med barn och ungdomar lämnar in utdrag ur belastningsregistret 

• Fortsätta golffritidssatsningen på även de barn som slutat fritids och att försöka få fler ungdomar 
i träning än vad vi haft 2019. 

Stöd vi behöver:  

• Stödet från Smålandsidrotten för att genomföra vårt höstmöte på Hotell Skansen 2019 blev 
väldigt lyckat. Vi vill försöka kunna genomföra vårt årsmöte, den 26/3 2019, på samma sätt. 

• Vi kommer att aktivt arbeta för att skapa fler lärgrupper och utöka lärgruppstimmarna under 
året. Styrelsemedlemmar och klubbens funktionärer ska spela med medlemmar i 3-4-bollar för 
att, inkludera, uppmuntra och spela/träna tillsammans med våra medlemmar så ofta vi kan. 
Detta genererar stöd från Smålandsidrotten till framtida satsningar för medlemmarna. 

• Hjälp med Inbjudan till, och stödet till, HLR-utbildningen i januari.  
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