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Verksamhetsidé 
Kundens golfutveckling under helårsbasis är Balance Golfs verksamhetsidé. Vi ska 
erbjuda varje golfare en individanpassad helhetslösning med professionell och 
kvalitativ golfutveckling. Denna helhetslösning innehåller sex discipliner (tanke, 
kropp, rörelse, karaktär, kost och spel), inspirerande och god gemenskap, samt en 
tydlig utvecklingsplan i stimulerande och glädjefulla atmosfärer. Syftet i denna 
verksamhetsidé är att skapa och bibehålla glädje hos alla golfare. 
 

Vision 
Kundens glädje på och utanför golfbanan är Balance Golfs vision. Vi tror att glädjen 
bygger på rena bollträffar, en inspirerande och stimulerande atmosfär, en god 
gemenskap och en svingrörelse som är skonsam, enkel och kraftfull. Vidare är 
Balance Golf Centers vision att vara Sveriges störts ungdomsverksamhet både i 
bredd och elitsatsning samt att vara det självklara valet under hela året för att uppnå 
ett långt, roligt och skonsamt golfliv. 
 

Balanserade värdegrunder 
 
Stort hjärta - hjälpa varandra; ha goda intentioner; passion för golfen och andra ting 
i livet; var ärlig och håll löften, var ”hygglig” och visa respekt mot varandra, för 
golfutveckling och verksamheten. 
 
Helhet – se helheten framför delarna med ett helhetsperspektiv; jobba på hela 
motivationsprofilen; arbeta för året runt verksamhet; golf är hemma som borta där 
golf blir en del av livet; miljön präglas av att ingen kan misslyckas, vi kan bara lära 
oss. Ingenting är omöjligt. 
 
Succé tillsammans – vi gör detta ihop, alla är Balance Golf – från nybörjare till 
specialist, från restaurang till banarbetare, från land till klimat, från junior till senior 
och oavsett kroppsliga förutsättningar.  
 
Glädje – positiv inställning, glädjas med varandra, ha humor, ha glimten i ögat, 
skapa en trivsamhet. 
 
Framkant – kontinuerlig kompetensutveckling; v ar nyfikna; följ studier, forskning och 
andra rön för att möjliggöra att konstant kunna utveckla golfare, oavsett hcp, kön, 
kroppsliga förutsättningar, religion och trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning och 
ålder. 
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Normer 

Inom Balance Golf återfinns flertal officiella och inofficiella normer. Nedan redogörs för de 

officiella för att minimera risken att vara ovetande om detta vid ingående av samarbetsavtal 

med Balance Golf AB: 

- Antidrog och alkoholpolicy – Avstånd tas helt från all befattning med 

narkotikaklassade preparat, såväl på arbetstid som på fritid. Under arbetspass på 

Balance Golf Center avstår vi från all alkoholförtäring. Eventuellt intag av alkohol sker 

aldrig i kläder med Balance Golf varumärke på. 

- Vi varken röker, snusar eller tuggar tuggummi framför våra Balance Golf kunder eller 

eventuella kunder. Det är endast tillåtet att göra utom synhåll, där våra kunder inte 

ser oss. Rökning görs aldrig i Balance Golf kläder. 

- Hel och ren 

- Ja till att vilja utvecklas och ha en passion som brinner för att lära sig mer. 

- Ge det lilla extra – var personlig. 

- Vi är alltid positiva och serviceinriktade. 

- Vi är alltid plikttrogna och pålitliga. 

- Vi är engagerade i vårt samarbete. 

- Vi är flexibla gentemot varandra. 

- Vi passar alltid tider och visar varandra respekt 

- Vi är goda medmänniskor och representanter för omgivningen i form av värderingar, 

gällande alla människors lika värde. 

- Vi försöker i största möjliga mån efterleva att leva hälsosamt och sunt både på arbete 

och fritid för att leva som vi lär inom samtliga utvecklingsområden i Balance Golf.  

 


