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En utbildning 
till nytta för dig 
och arbetsgivaren. 

I dag konkurrerar golfen inte i första hand med andra golfanläggningar utan med 
annan tidsanvändning och andra upplevelser. Golfklubben behöver öka sin bärkraft 
samtidigt som möjligheten att konsumera idrott i dag är större än tillgängligt konsum-
tionsutrymme. 

Nya krav från gäster och samhället i övrigt medför allt högre krav på och ökat ansvar 
för medarbetarna. Därför står golfen inför stora utmaningar som relaterar till stärkt 
konkurrenskraft och utvecklade yrkesroller.

Med vår klubbchefsutbildning stärker du dig själv i din yrkesroll samt ökar den 
individuella konkurrenskraften. Utbildningen förutsätter en hög ambitionsnivå  och 
kräver en hel del engagemang, inte bara under träffarna utan också före och efter. I 
gengäld kommer du garanterat att sänka din handicap i styrelse-rummet, bland golf-
medlemmar och gäster samt mot personalen på golfklubben. 

Golfens klubbchefsutbildning handlar om kunskaper i olika ämnen men  
också om bildning i bredare mening. Du tränar dig i att förstå omvärlden, samhället 
och individers val. Du får reflektera kring hur klubbens konkurrenskraft kan öka 
genom att skapa värden för klubbens olika målgrupper samt nyttja anläggningen på 
ett mer mångfunktionellt sätt.

Välkommen till en attraktiv utbildning!



Utbildningen gav mig 
ett större nätverk
       Pär Magnusson, Öjestrands Golfklubb



Anmäl dig nu och
bli en värdefull 
klubbchef.

Omfattning: 300 timmar varav 200 timmar i kursform och 100 timmar som enskilt 
arbete i form av inläsning av kurslitteratur, projektarbete och liknande. Kursen är 
utspridd på tre kalenderår med start november 2016 och avslutning mars 2018 med 
kursdagar fördelade på 9 tillfällen (3-dagarsperioder).

Kostnad: 59 500 kr exklusive moms.

Boende och lunch ingår. Fakturering uppdelas på tre år.

Den optimala gruppstorleken ligger på 24 deltagare.

Förkunskaper: är viktiga men bör inte vara helt avgörande om man antas till 

klubbchefsutbildningen. Erfarenheter av ledarskap och goda vitsord kring 

ekonomikompetens förväntas.

Anmälan via länk senast 15 augusti 2016.

Frågor:
SGF: Johan Kannerberg 08-666 15 23 

GAF: Torbjörn Johansson 08-622 15 06

PGA: Johan Hampf 070-858 43 00

http://www.pgasweden.com/pga-medlemsida-2/pga-utbildning/affarsmannaskap-och-management/golfens-klubbchefsutbildning/anmalan-golfens-klubbchefsutbildning-2016-2018/


Kommunikation,
ledarskap,
lönsamhet och
utveckling



IHM Business 
School är en skola 
för framgång och 
engagemang.

IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. 
Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning  
och utveckling. Vi har valt IHM för att klubbchefsutbildningen ska få verklig tyngd 
som gör skillnad i din karriär. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela 
livet. Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är  
det bara du själv som sätter dina gränser.
Läs mer om IHM på www.ihm.se

Väx genom golfen!
Har du ambitionen att bli klubbchef? Är du redan klubbchef och vill  
utvecklas? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen  
som framtida arbetsplats?

Till hösten startar en ny upplaga av golfens klubbchefsutbildning med 
Svenska Golfförbundet  (SGF) som huvudman och Golf Administratörernas 
Förening (GAF) och Professional Golfers Association (PGA) tillsammans 
med IHM Business School och Ingemar Claesson Konsult som utförare. 
Vi lovar dig utveckling på flera nivåer – den personliga, klubbens och golfens.



Kurschef
på utbildningen är Christer Dagman.  
Christer har under mer än 25 år arbetat med strategi-, ekonomi- och verk-
samhetsstyrning och är i dag en erkänd expert inom sina kompetensområ-
den. Uppdragen har genomförts både inom offentlig och privat sektor med en 
tonvikt på större och medelstora verksamheter.



G O L F - Y O U R   G A M E - O U R   P A S S I O N

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm 
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 
Telefon: 08-622 15 00  
E post: info@golf.se  
www.golf.se
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