
Träningsgrupper: Barn & Bredd 

GOLFKUL 2023 

 

Träningen bedrivs under tre terminer och präglas av lekar och sociala aktiviteter som 
samtidigt utvecklar barnets golfkunskaper. Träningen ska leda till att fler barn blir förälskade 
i golf och tar klivet till nästa steg i utvecklingstrappan. Vi utgår från SGF:s bok- och 
webbmaterial Golfäventyret. Boken är framtagen för att underlätta barnets väg mot grönt 
kort.  

Vi delar barnen i åldersgrupper, 6-7 år samt 8-9 år. Riktlinje är att varje grupp består av 
minst 5 och max 10 spelare. Låneutrustning finns, hör gärna av dig innan om du behöver 
låna. 
 
Termin 1 tränar vi inomhus i Mosjö slaghall. Från och med termin 2 startar utesäsongen. Då 
erbjuder vi oftast fler tider och grupper.  

Träningstider säsongen 2023:  

Termin 1 v.9–16 eller v.11–16 i Mosjö slaghall. För exakta tider, se hemsidan. Får vi många 
anmälningar försöker vi ordna flera grupper. Samling i klubbhuset, Mosjö slaghall.  

Termin 2 v.17–26, Mosjö utomhus. För exakta tider, se hemsidan. Vi erbjuder flera 
golfkulgrupper och träningstider. Samling utanför entrén till klubbhuset Mosjö. 

Termin 3 v 33–40, Mosjö utomhus. För exakta tider, se hemsidan. Vi erbjuder flera 
golfkulgrupper och tider. Samling utanför entrén till klubbhuset Mosjö. 

 

 



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 9-16  600 kr 
Termin 1, vecka 11-16  500 kr 
Termin 2, vecka 17-26:  600 kr 
Termin 3, vecka 33-40:   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. 
Då väljer du också tid och grupp som passar. Du hittar all information under Barn, junior och 
elit – Träningsgrupper. 

Sommarläger 
Utanför den ordinarie träningen arrangeras under sommaren ett läger på hemmaplan för 
juniorer. Ledare för sommarlägret är klubbens tränare tillsammans med våra äldre juniorer. 

Organisation 
Klubbens PGA-tränare tillsammans med idrottsansvarig är huvudansvariga för Golfkul. Vi tar 
även hjälp av klubbens tävlingsjuniorer i verksamheten. Ledare för golfkul är Viktor 
Williamson, viktor.williamson@orebrogolf.se. 
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