Träningsgrupper: Barn & Bredd
GOLFKUL

Träningen bedrivs under tre terminer och präglas av lekar och sociala aktiviteter som samtidigt
utvecklar barnets golfkunskaper.
Vi delar barnen i grupper utifrån kön och efter hur långt barnet har kommit i sin utveckling. En
riktlinje är att varje grupp består av minst 5 och max 12 spelare.
Träningen ska leda till att fler barn blir förälskade i golf, stannar kvar i golfen längre och tar klivet
till nästa steg i utvecklingstrappan.
Från och med termin 2 delar vi in golfkul i steg 1 och steg 2. Steg 1 vänder sig till dig som är ny
eller har deltagit 1-2 terminer tidigare. Steg 2 riktar sig till dig som har varit med lite längre, d v s
3-4 terminer och tränat lite på egen hand.
Golfkul tränar och utgår från SGF:s bok- och webbmaterial Golfäventyret. Boken är framtagen för
att underlätta barnets väg mot grönt kort. Boken ingår i träningsavgiften för dig som är ny hos
oss.

Träningstider säsongen 2017:
Termin 1 startar v.9 i Mosjö söndagen den 4/3 kl 17.00. Får vi många anmälningar försöker vi
ordna flera grupper. Samling i klubbhuset, Mosjö slaghall. Låneutrustning finns.
Termin 2 startar v 17 (utomhus). Här kommer vi att erbjuda nivåanpassade grupper i steg 1 och
2. Plats Mosjöanläggningen, tider hittar du på hemsidan.
Termin 3 startar v 33 (utomhus). Även här kommer vi att erbjuda grupper i steg 1 och 2. Plats
Mosjöanläggningen, tider hittar du på hemsidan.
Träningsavgift
Träningsavgiften betalas för varje termin. Vi uppmanar barnen att vara med från början av varje
termin för att hänga med i utvecklingen och få ut det mesta av träningen.

Termin 1, vecka 9-12, 14-16:
Termin 2, vecka 17-26:
Termin 3, vecka 33-40:

600 kr
600 kr
600 kr

Förutsättningar för att vara med i Golfkul
Alla barn är välkomna.
Anmälan Görs via hemsidan genom att fylla i anmälningsformuläret inför varje terminsstart. Du
hittar all information under Träna/tävla – Barn, junior och elit – Våra träningsgrupper.
Sommarläger
Utanför den ordinarie träningen arrangeras under sommaren ett läger på hemmaplan för juniorer.
Ledare för sommarlägret är klubbens ledare tillsammans med våra äldre juniorer och tränare.
Organisation
Klubbens PGA-tränare tillsammans med idrottsansvarig är huvudansvariga för Golfkul. Vi tar
även hjälp av klubbens tävlingsjuniorer i verksamheten. Ledare för golfkul är Emil Skeneby, tel
076-880 96 85.

