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Framgång föder framgång

Det sägs att framgång föder framgång. Ett klassiskt uttryck som säkert tillkommit av en god an-

ledning. Är det miljön, arvet, individens vilja eller kort och gott helheten som skapar framgång? 

I svensk idrottshistoria finns det mängder med fantastiska historier. Vem får inte rysningar när 

det diskuteras skidsport och Tärnaby. Ett helt landslag bodde mer eller mindre på samma gata 

och sporrade varandra dagligen över lång tid.  I en annan del av Sverige skapade ett av landets 

mest älskade fotbollslag historia under tidigt 80-tal med ett enkelt spel och kontinuitet på och 

vid sidan av planen. Flertalet golfklubbar har med kärleken till spelet fostrat mängder med 

golfspelare som tagit sig ut i världen och tävlat på den allra högsta nivån. I Gävle brann inte 

bara bocken, utan även alla ungdomars ögon som fick se spinnslag de inte trodde existerade. 

Upplevelser som skapade en vilja att utvecklas och nå sin fulla potential. 

Inom ett antal år gör golfen comeback i OS. Fram till 2016 är vår roll självklar! Vi skall finnas 

med och forma, inspirera och utveckla alla kategorier av spelare. Utan bredd blir toppen tunn 

och framgångarna lär lysa med sin frånvaro. Med kunskap och engagemang som två viktiga 

hörnstenar i vårt yrke har vi definitivt chansen att få se svenska triumfer i framtiden. Vår årliga 

utbildningsvecka är en viktig och unik samlingsplats där vi alla kan träffas, diskutera och utbyta 

erfarenheter. En miljö som hjälper oss att forma framtidens stjärnor. 

Om det var miljö eller arv som formade George Seymour Lyon till vinnare i St Louis 1904 får de 

utvalda diskutera. Den innevarande OS-mästaren i golf kommer av naturliga orsaker inte spela 

med i Rio de Janeiro så våra spelare har definitivt chansen att segra!

”Det viktigaste i livet är inte att vinna utan att kämpa väl” 

snackade de Olympiska spelens fader om. Med det sagt hop-

pas jag att vi ses i Tylösand där vi tillsammans skapar historia!

Claes Björklund

Ordförande PGA of Sweden

Kollegor.
 
 
Det är med stor glädje som vi åter kan bjuda in till en av årets höjdpunkter, vårt PGA Teaching 
Summit, som även i år traditionsenligt hålls under vecka 10 på hotell Tylösand. Hotellet har till i 
år fått en ordentlig ansiktslyftning med en helt ny byggnad där du kan bo lite extra bra. 
Vår Summit är ett viktig nav för Svensk golf där din delaktighet är en av de viktigaste 
kuggarna. Förutom all kunskap som levereras från scenen är erfarenhetsutbytet kollegor emel-
lan en nästan lika viktig del.  Jag brukar likna all erfarenhetsutbyte som sker förutsättningslöst 
mellan Prona som en levande ”benchmarking kultur”.  En kultur som vi skall vara rädda om och 
värna om. Att man även kan relaxa på spa, dela en drinkar i Leifs Lounge eller sträcka på benen 
på dansgolvet, gör inte Hotel Tylösand till ett sämre ställe för detta event.
Årets tema är ”Start – Stay -  Succeed”.  Det kommer att handla om rekrytering, behålla spelare 
samt spelarutveckling.  
Vi känner oss åter hedrade att några av världens mest erkända namn väljer att gästa oss. I år 
namn som Bob Vokey, Istvan Bayli, Christer Olsson, Ernst Zwick m fl. Bob Vokey är en levande 
legend, vad Bob inte kan om wedgar är nästa inte värt att veta! Istvan Bayli är grundare av 
”Long Term Athletic Development”. De flesta olympiska program följer idag Istvans lära.  Ernst 
Zwick kommer att gå in på vad man skall träna i relation till sin biologiska ålder. Vi kryddar detta 
med några ess från Sverige och voilà, årets program till Teaching Summit.
 
Varmt välkomna till 2012 års PGA Teaching Summit

Johan Hampf  
Director of Education 
PGA of Sweden
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Old Tom med deltagarna från 2011 års Summit
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Inbjudan

PGA hälsar alla hjärtligt välkomna till Teaching 
Summit 2012 ” Start - Stay - Succeed”

Tid och Plats

Fredagen den 9 mars -  söndagen den 11 mars 2012 på Hotel 
Tylösand, Halmstad.

Boende

Varje deltagare ansvarar för sitt boende. Hotel Tylösand 
erbjuder mycket förmånlig logi. För del i dubbelrum fredag – 
söndag två nätter, är priset 2380 :-. För boende i enkelrum är 
priset 3133:-. Boende bokas via hemsidan. 
OBS boka snarast vi kan inte garantera rum efter den 
6:e februari.

Anmälan via
www.pgasweden.com

Anmälan skall vara PGAs kansli tillhanda senast 10:e februari 
2012 och är bindande. Efteranmälan kan göras i mån av plats.

Anmälningsavgift
Deltagare står själva för resor, logi och måltider. Kursavgiften för 
Teaching Summit är 2700:- + moms. 
Teaching Summit är öppen endast för PGA medlemmar samt 
speciellt inbjudna gäster. I anmälningsavgiften ingår lunch 
fredag - söndag.

Dresscode
För allas trivsel och för PGAs bästa ser vi att deltagarna bär hel, 
ren och proper klädser i enlighet med PGAs dresscode
(se hemsida).

Vi ser fram emot ett stort deltagande och stort 
erfarenhetsutbyte. Vi hoppas att så många så möjligt väljer att 
bo på fantastiska Hotel Tylösand.

Välkomna till årets Teaching Summit. 
Tillsammans utvecklar vi svensk golf – på alla nivåer!
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Rumspriser PGA 
Teaching Summit 

2012
Hotell Tylösand

Torsdag - Söndag

Inkluderar: 3 övernattningar, middag fredag kväll * 
 
           Standard De Luxe
Pris per person i enkelrum:          4 050:- 4 722:-
Pris per person i dubbelrum:         3 008:- 3 344:-
Pris per person i trippelrum:   2 873:-

Fredag - Söndag

Inkluderar: 2 övernattningar, middag fredag kväll*
       
            Standard De Luxe
Pris per person i enkelrum:           3 133:- 3 579:-
Pris per person i dubbelrum:           2 380:- 2 604:-
Pris per person i trippelrum:   2 167:-

Lördag - Söndag

Inkluderar: 1 övernattning * 

            Standard De Luxe
Pris per person i enkelrum:           1 697:- 1 921:-
Pris per person i dubbelrum:           1 137:- 1 249:-
Pris per person i trippelrum:      991:-

*Lunch (fredag - söndag) ingår i anmälningsavgiften 
liksom årsmötesmiddagen lördag kväll.

Priserna är inklusive moms.

Alla bokningar måste vara skriftliga genom hemsidan, 
e-mail eller fax. Fakturor skickas direkt från hotellet. Ange 
fakturaadress, momsnummer samt vilken typ av rum som 
önskas (enkel, dubbel eller trippel). Om dubbel eller trip-
pel, vänligen ange samtliga namn.

E-mail AS@pgasweden.com

Fax: +46 (0)40 44 76 56

Rum enligt ovanstående prislista måste bokas senast 
den 6 februari. 

Lite lyx i tillvaron. Tid för dig själv. Inspiration och 
nya impulser. Konstupplevelser. Total avkoppling i 
relaxavdelningen. Stimulerande träning i gymmet 
eller i träningsstudion. Golfmassage. Barfotaprom-
enad i Kneippen. Sträck ut dig i saltvattenpoolerna. 
Sinnesro i terapeutiska bastur. Kanske en skön
behandling. Långa promenader utmed havet. 
Ljuvligt god mat. Nöjen med spännande möten. 
Allt detta och mycket mer finns på ett och samma 
ställe, Hotel Tylösand. 
Följ med PGA of Sweden till Hotel Tylösand 9-11 
mars och upplev Sveriges skönaste spa-  och 
konsthotell med en fantastisk utsikt över Kattegatt.

HISTORIA
Redan 1906 upptäckte man Tylösands skönhet...

Med franska Trouville som förebild skapade Hovfotografen 
Johan Hallberg AB Tylösands Havsbad. Den nya badorten fick 
en snickarglad skapelse med tinnar, torn och 10 gästrum.
Mycket har förändrats under åren. Idag behöver du inte 
längre ta båten för att komma till Tylösand. Det forna 
badhotellet ägs idag av den kände affärsprofilen Björn 
Nordstrand och popartisten Per Gessle och är ett av Sveriges 

populäraste konferenshotell av högsta internationella klass.
Hotel Tylösand är designat för konferenser i alla storlekar, 
rekreation, nöjen och konstupplevelser.  Vi har 227 bekväma 
rum och 29 konferenslokaler i varierande storlek, och en 
magnifik kongresshall för upp till 700 personer som kan njuta 
av en betagande havsutsikt.

Konstutställningar året runt – hotellet är Sveriges största 
galleri. Överallt 
omges man av 
samtida konst av 
internationell klass. 
En guidad tur 
brukar vara ett 
uppskattat inslag 
vid ett konferens-
besök.

Hotellet är känt för 
sitt goda kök. Köksmästare Torsten Kjörling har en historia 
med 8 år i det Svenska Kocklandslaget och erfarenhet från 
flera Nobelmiddagar. På Hotel Tylösand lägger vi stor vikt vid 
kvalitén och arbetar 
i huvudsak med 
lokalt producerade 
råvaror. Vi har alltid 
vegetariska 
alternativ och kan 
vid behov  
erbjuda  ägg, mjölk, 
laktos- och glutenfri 
kost samt vegan 
och diabetes 
alternativ. Vi erbjuder ett urval av första klassens restaurang-
er, barer och bankettutrymmen. Nattklubben Leifs Lounge är 
fylld av minnen från Gyllene Tider och Roxette.

Det händer vid havet
9-11 mars 2012
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Istvan is a world renowned coaching educator and his series on Long-term Athlete Devel-
opment (LTAD) and periodization have been published in Australia, Canada, the United 
States and the United Kingdom. From 1994 he had been the resident sport scientist of 
the National Coaching Institute British Columbia, Victoria, Canada. He has worked with 16 
Canadian National Teams as high performance advisor and planning and periodization 
consultant for Major Games, including Athletics (middle distance), Alpine Skiing, Freestyle 
Skiing, Water Skiing, Men’s Soccer, Men’s and Women’s Water Polo, Men’s and Women’s 
Basketball, Whitewater Kayak, and others. 

Istvan is currently LTAD advisor for The Kingdom of Bahrain and Sport Canada. He worked 
with 19 sports in the UK on LTAD, including England Rugby Union, England Cricket Board, 
The Lawn Tennis Association, British Canoe Union, British Swimming, Diving, Water Polo 
and Synchronized Swimming, British Judo and British Gymnastics. He also worked with 
England Golf and Ireland Golf to compile their long-term athlete development models.

In 2009 Istvan was contracted by the South African Sports Confederation and Olympic 
Committee to develop a generic LTAD model to be used as foundation for sport-specific 

LTAD’s in South Africa; 14 sports now completed their sport-specific LTAD and 18 second wave sports started to develop theirs.
He authored 3 books, published over 75 chapters and articles and delivered over 400 presentations and national and interna-
tional conferences on LTAD and Planning and Periodization.    

Istvan Balyi 

Paradigm Shifts in Coaching
Change in coaching is constant. 30 recently changed or changing key paradigms in coaching will be described, including 
Long-term Athlete Development (LTAD); Stretching, Contemporary Periodization; Periodization for the Pubertal Athlete; the 
Diminishing Return Phase (of the elite athlete); Female Athletes and the Menstrual Cycle; Rapid Cognition, and many others.
LTAD is one of key paradigm shifts; it is optimal training, competition and recovery programming with relation developmental 
age, characterized by developmentally appropriate training and developmentally appropriate competitions.  In addition LTAD 
is a tool for change, a vehicle for sport system alignment and integration.  The goals and objective of the seven stages of LTAD, 
such as: Active Start, FUNdamentals, Learn to Train, Train to Train, Train to Compete and Train to Win, and Active for Life will be 
outlined.

about the presentation

Är utbildad golftränare, PGA Club Professional, 
kategori M5. Har jobbat som coach för flick- och dam-
landslaget under åren 1994 - 2006. Var 2007 - 2008 
projektledare för en proffssatsning i SGF:s regi, Future 
Team.
Tränare på Ombergs GK . I dag är Katarina verksam 
som Head coach för Swedish Golf Team

Katarina Vangdal 

Carl Gustavsson 
Carl, f. 1973, verkar idag som Elitutvecklare på Svenska Golfförbundet. Är tränare sedan 1993 och har 
under åren bl.a. varit handledare på TU två gånger, kapten för Flick- och Damlandslaget samt Head-
Pro på klubb. Som Elitutvecklare jobbar han med att ta fram och utveckla Utvecklingstrappan och 
kommer från och med 2012 vara ansvarig för gymnasieverksamheten (RIG och NIU) på SGF. Under 
läsåret 2011/2012 ingår han i tränarteamet på RIG Ljungbyhed.

årets talare

Huvudsponsorer

Officiella partners

Brandade produkter

Vi stödjer PGA och svensk golfutveckling
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Kaffe står serverat

Årets Summit öppnas
Claes Björklund och Johan Hampf

Att rekrytera och behålla ungdomar i 
golfen
SFGs ungdomsråd/Sofia Ivarsson 

The Wedge Legend ” a story from the 
worlds greatest wedge maker” 
Bob Vokey och Steve Pelisek

Lunch

The Wedge legend – fortsättning
Bob Vokey och Steve Pelisek

Kaffe, vatten och frukt

Paneldebatt – Nya Gröna Kortet, Free 
lession day, det senaste från 
Golfsverige, omvärldsanalyser, vår OS 
satsning
PGA och SGF

09.00  

10.00 - 10.10 

10.10 - 11.00 

11.00 - 12.00

12.00 - 13.30

13.30 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 17.30 

Hur behåller jag kunder i en värld där 
konsumentens beteende ändras i allt 
snabbare  takt med omvärlden. Det är 
inte en tillfällighet att vissa har mer tur 
än andra
Christer Olsson 

Kaffe, vatten och frukt

Hur behåller jag kunder i en värld…. 
Fortsättning
Christer Olsson

Lunch

Hur behåller jag kunder i en värld…. 
Fortsättning
Christer Olsson

Kaffe, vatten och frukt

Presentationer av examensarbeten
TU 09-12

Årsmötet

Årsmötesmiddag

13.30 - 15.00  

15.00 - 15.30

15.30 - 17.00 

18.45

19.45

09.00 - 10.00 

10.00 - 10.20 

10.20 - 12.00

12.00 - 13.30
 

Fredag 9 mars

Söndag 11 mars

Lördag 10 mars

Vad krävs för att nå en OS medalj? 
SGFs nya kravprofil, vilka krav ställer 
den på  dig? Vilka krav ställer den på 
klubben?
Katarina Vangdal/Carl Gustavsson

Kaffe, vatten och frukt

LTAD Junior development - Paradigm 
shift in Coaching
Istvan Balyi

Lunch

LTAD Junior development -  A modern 
bio-psyco-social approach to sensitive 
phases in long term player develop-
ment
Dr. Ernst Zwick

Avslutning
Claes Björklund och Johan Hampf

09.00 - 10.00 

10.00 - 10.20 

10.20 - 12.00 

12.00 - 13.00 

13.00 - 15.00

15.00
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Lördag 10 mars forts.



Bob Vokey on Wedge Design, Fitting, and Technique: Please join Bob Vokey - Titleist Master 
Wedge Craftsman and Titleist Golf Clubs General Manager Steve Pelisek for workshop on 
wedges. The “Voke” will answer questions about his work with Tour players to design and 
develop the game’s finest wedges including the specialized models and sole grinds 
available in the market and through the Vokey.com website.  Discussion topics will include 
wedge design, loft and bounce combinations, sole grinds, fitting tour players and amateurs, 
spin vs trajectory control, and shot making techniques of great wedge players. 

Bob Vokey was born in Montreal, 
Canada in 1940.  Bob was an all sports 
enthusiast, playing hockey, football, 
golf, and other sports as a child and 
enjoying a brief professional career in 
the Canadian Football league.  Pursu-
ing his interest in golf, Bob moved to 
Southern California and opened Bob’s 
Custom Golf Shop in 1976 where he made custom golf clubs for local players.  
Quickly building a reputation as an expert club maker for highly skilled players, 
Bob joined TaylorMade in 1986 and then Founders Club in 1991 with Gary Adams, 
specializing custom clubs for professional tour players.  Bob joined Titleist in 1996 
and introduced his first line of Vokey Design wedges in 1998.  Since introduction, 
over 7 million Vokey wedges have been sold worldwide and Bob has become lead-
ing maker of high performance wedges for the game’s best players.  Bob Vokey is a 
master craftsman, with a wealth of knowledge for the design and fitting of wedges 
along with the techniques to use them for maximum benefit. 

Steve was born in Baltimore Maryland, US in 1960.  Steve has been a member of 
the Titleist Golf Club team for the past 18 years, first as director of golf club sales 
and marketing and now as General Manager of Titleist’s gof club business worldwide.  Steve is 
responsible for the presentation of the Titleist golf club line-up globally and has travelled ex-
tensively over the past 5 years to gain an in-depth insight into golf markets around the world.

årets talare
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Bob Vokey

Steve Pelisek

Sofia Ivarsson

Christer Olsson
Christer är fiskarpöjken från Öckerö som gjorde sunt 
förnuft till sin affärsidé och grundade 
Utvecklingspoolen 1991. Christer är i dag en av 
Nordens mest omtalade och eftertraktade föreläsare, 
med fokus på samspelet mellan organisationens 
strukturella och kulturella dimensioner.
Christer har en unik förmåga att sätta fingret på det 
vardagliga samspelet mellan människor, på ett sätt 
som inspirerar, manar till eftertanke, och inte minst till 
handling. Han är dessutom en talare och föredragshål-
lare utav Guds nåde. Vill du få hela organisationen på 
fötter finns det knappast någon som gör det bättre än 
Christer Olsson, Öckerö, Sverige.

Board certified orthopaedic surgeon, pediatric orthopaedic surgeon.
Medical consultant tot he Austrian Golfers Association.
Titleist Performance Institute junior advisory board member.
Involved in amateur and professional golf for over 10 years.
CEO of ISPOT a consulting company for long-term player development programs.
Medical education at the Universities of Vienna and Graz, Austria – Heidelberg and 
Aachen, Germany.
Co-founder of Growmetry.com a service to estimate the biological age of junior 
athletes.

Ernst B. Zwick, MD PD

Professionals around the world commonly agree that junior golf requires long-term player development. Sports science tells 
us that young athletes can ideally develop certain abilities and potentials during certain so called sensitive phases during 
growth. These sensitive phases, some people call them “windows of opportunity“, have been integrated in various long-term 
athlete development programs around the world. However, although the theory behind these concepts is clear, many trainers 
and coaches struggle to implement such long-term training schedules. One essential reason for their struggle ist he lack of 
individualization of such long-term plans. We estimate around 40% of all juniors to be early or late developers. The biologi-
cal age of a junior can be plus or minus 2.5 years compared to her/his chronological age. To optimize training of suppleness, 
speed, stamina, strength and skills etc., trainers and coaches aim to respect sensitive phases in each and every junior. Individu-
alized long-term player development would decrease the numbers of drop-out and burn-out in any sport. Therefore we have 
to get to know the biological age of our junior athletes. Using repetitive height measurement at monthly intervals is a feasable 
way to obtain estimates of the biological age. Knowing the biological age of junior golfers facilitates planning and longer term 
periodization of training in junior athletes.
The presentation will present a modern bio-psyco-social approach to sensitive phases in log-term 
player development and will point out the importance of the biological age when it comes to junior 
training.

about the presentation

about the presentation
Sofia är 22 år. Kommer från Sunne i Värmland men bor numera i Stockholm. Pluggar ekonomi 
och politik på Stockholms Universitet. Började med golf som 7-åring och tog sen grönt kort som 
8-åring. Ganska snabbt insåg jag att spelet golf inte var min allra starkaste sida, riktade då in 
mig på ledarroller inom golfen och har varit aktiv inom nästan alla andra delar förutom det egna 
satsandet. 2009 valdes jag in i Svenska Golfförbundets Ungdomsråd där jag även samma år tog 
över som vice ordförande. 2010 var det dags att ta klivet in som ordförande vilket även gav mig 
i en plats i Svenska Golfförbundets styrelse.

Christer är en av Teaching Summits mer efterfrågade föreläsare. Efter sitt förra besök 2008 har många önskat Christers åter-
komst på vår scen. De flest av oss nämner fortfarande frasen ”du läcker det du tänker”. 
Nu är det dags för Christers återkomst till Teaching Summit där han kommer att ge oss nya insikter om hur vi behåller kunder i 
en omvärld som är i snabb förändring. På Christers egna unika sätt att föremedla både känslor och kunskap. 

om presentationen

om presentationen
Juniorstatistiken i Sverige från 1990-2020 - hur påverkar vi de siffrorna? Hur kan framtiden se 
ut och hur lockar vi fler fler unga till golfen? Vad lockar unga tjejer till golfen? Sofia kommer ta 
med er på en resa genom en golfares första 21 år - under vilka år mår juniorgolfen som bäst och 
var stöter vi på hinder? Hur kan ni som tränare påverka den utveckling som sker och hur kan vi 
tillsammans vända trenden uppåt?
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PGA of Sweden Teaching Summit
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läs mer på www.pgasweden.com

En av Europas största mötesplatser för Golf Professionals. Vi är stolta över att årligen samla den större delen av den svenska 
tränareliten tillsammans med spelare och några av huvudpersonerna i svensk golf. PGA har arrangerat vidareutbildning sedan 
mitten av 70 talet, men det var 1990 som den traditionella Utbildningsveckan startade, idag 
kallad Teaching Summit. Först på scen var Peter Kostis, Jim Flick och Bill Stausburgh. Fort-
bildningen har sedan fortsatt med namn som Gary Wiren, Bob Toski, Michael Hebron, Jimmy 
Ballard, Scott Cranfield, Dennis Pugh, Jim Christine, Dr Greg Rose, Stan Utley, Jim Hardy, Kjell 
Enhager och många, många fler.


