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Målsetning/formål 
Klubben skal tilby en attraktiv barne- og juniorvirksomhet (4-19 år) som gjør at flest mulig 

blir i golfen lengst mulig. I konkurranse med mange andre aktiviteter må vi jobbe hardt for å 

skape et miljø hvor barn og unge har lyst å bruke sin tid. Glede, Trygghet, Miljø og Mestring 

skal være våre verdier som bidrar til at vi når våre mål. All virksomhet følger den sportslige 

planen for juniorer i Kjekstad Golfklubb. 

 

Rekruttering:  

Rekrutteringen skjer kontinuerlig gjennom hele sesongen, og skal omfavne hele målgruppen 

4-19 år. Klubbens hjemmesider skal være prioritert i dette arbeidet med jevnlige 

nyhetsoppdateringer. Omtale i lokal presse, sosiale medier, søkemotorer, vennerekruttering, 

arrangering av aktivitetsdager er også gode verktøy i rekrutterings arbeidet. 

Mål: Ca. 20% av den til enhver tid gjeldende medlemsmasse er i aldersgruppen 4-19 år. 

 

Ivaretakelse: 

Gjennom vår rekruttering får vi en base av spillere å bygge vår virksomhet på. Barna ivaretas 

på en leken måte i et godt miljø med plass for alle, slik at de har lyst til å bli værende i golfen. 

Det skal alltid finnes plass for dem som vil spille golf og tilhøre golfmiljøet bare for å ha det 

gøy og trives. 

 

Utvikling:  

Som beskrevet i klubbens sportslige plan for juniorer, skal klubben tilrettelegge for et godt 

tilbud for bredden. Uansett ambisjonsnivå skal det finnes et tilbud i klubben i henhold til 

Kjekstad Golfklubb sin sportslige plan. 

 
Organisering 
Rapporterer til: Daglig leder 

Bemanning:   En junioransvarlig (komitéleder) og 4-8 komite medlemmer. 

Oppnevnt av:   Daglig leder. 

 

Arbeidsoppgaver 
Ivareta og utvikle klubbens eksisterende juniormiljø i samarbeid med daglig leder og 

hovedtrener. Basis for arbeidet er klubbens til enhver tid gjeldende virksomhetsplan og 

sportslig plan for juniorer. Komiteen skal hvert år sørge for at årets arbeid blir evaluert og at 

skriftlig rapport blir utarbeidet til klubbens årsmelding. Komiteen skal utarbeide årlig budsjett 

i samråd med daglig leder. 

 

Eventuell «godtgjørelse»  

• I henhold til klubbens retningslinjer gis ingen godtgjørelse i form av penger, men får 

anledning til å delta på klubbens sosiale tilstelninger for tillitsvalgte og frivillige. 

• Delta på relevante kurs og samlinger for kompetanseheving og erfaringsutveksling, i 

henhold til budsjett og/eller avtale med daglig leder. 
 

Ressurser/budsjett: 
Økonomiske ressurser som komiteen rår over, framgår av komiteens budsjett og skal forvaltes 

på en forsiktig og god måte for å nå komiteens og klubbens mål. 


