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Hej alla juniorer! 
  
Äntligen startar golfen igång och anmälan är öppen till vårens golfträning för barn och ungdomar. 
Välj grupp och anmäl dig så snart som möjligt, då vi startar igång i mitten av april.  
 
OBS! Anmälan är öppen tom 28 februari med reservation om en grupp blir fulltecknad (begränsat till max 8 
juniorer/grupp).  
 
All anmälan via Golf.se 

• Klicka på Min Golf 

• Logga in med juniorens Golf Id 

• Klicka på Sök på tävling, välj Kungsbacka GK i rullgardinen Klubb eller distrikt, klicka på Sök  

• Golfkul 5-7 år 2021 och Juniorträning 2021 (8-20 år) kommer fram som träffar 

• Välj någon av ovanstående, klicka på Anmälan, välj under Klass (rullgardin) det alternativ som önskas 
(baserat på ålder, veckodag och tid) 

  
Om ditt barn ej har ett Golf-Id 

• Gå in på följande länk 

• Skrolla ner till Registrera dig och följ instruktionerna 

 
 
Golfkul  
 
Ålder: 5-7 år 
Veckodagar: lördag 
Tid: 09.00, 10.00, 11.00 
Antal träningstillfällen: 12 x 50 minuter med tränare 
Vårterminen: vecka 17 – vecka 22  
Hösttermin: vecka 34 – vecka 39 
Pris: 1 100 kr 
Samling: vid Driving rangen 
Grupperna är begränsade till max 8 juniorer/grupp. 
 
 
  

Juniorträning 

Ålder: 8-12 år, 13-16 år, 17-20 år 
Veckodagar: måndag, tisdag, onsdag eller torsdag 
Tid: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Antal träningstillfällen: 20 x 50 minuter med tränare 
Vårterminen: vecka 15 – vecka 24  
Hösttermin: vecka 34 – vecka 43 
Pris: 2 900 kr 
Samling: vid Driving rangen 
Grupperna är begränsade till max 8 juniorer/grupp. 
 
Som tidigare kommer vi med föräldraledarnas hjälp att erbjuda ”andratimmen” i samband med 
träningstimmen, antingen innan eller efter utsatt träningstid. Detta bestäms tillsammans i varje träningsgrupp. 
Se mer info nedan. 
 

 

  

https://mingolf.golf.se/Login?ReturnUrl=%2F
https://mingolf.golf.se/Competition/2732164
https://mingolf.golf.se/Competition/2732246
http://borjaspela.golf.se/
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Juniorträningsgrupper 
 
Tisdag -Therese 
16.00  8-12 år 
17.00  8-12 år 
18.00  13-16 år 
19.00  17-20 år 
 
Onsdag – Therese 
16.00  8-12 år 
17.00  13-16 år 
 
Måndag – Calle H        
16.00  8-12 år    
17.00  8-12 år 
18.00  13-16 år 
19.00  17-20 år 
 
 
Tisdag - Calle H 
16.00  8-12 år 
17.00  8-12 år 
18.00  13-16 år 
19.00  13-16 år 
 
Onsdag - Calle H 
16.00 8-12 år 
17.00 8-12 år 
18.00 13-16 år 
 
Torsdag - Calle H 
16.00  8-12 år 
17.00  8-12 år 
18.00  13-16 år 
19.00  17-20 år 
 
  
 

Föräldraledare 
Efter förra årets succé med Föräldratränare kommer vi även i år att jobba vidare med föräldraledare.  
Tillsammans kommer de att ha hand om ”andra-timmen”, för att så många barn och ungdomar som möjligt, 
skall få extra träningstid, men framförallt skapa goda sociala relationer inom sin grupp. Det här har vi upplevt 
som oerhört viktigt! 
 
Klubbens målsättning är att bygga en stark grupp av föräldraledare som kan leda barngruppers övningar på 
Driving range samt spel på Korthålsbanan. Alla föräldraledare kommer att erbjudas Svenska Golfförbundets 
utbildning Steg 1 (GL1) och Steg 2 (GL2), under våren.  
Varje fredag är det juniortävlingar på korthåls-, 9-håls- samt 18-hålsbanan. Alla träningsgrupper kommer att 
ansvara för en fredagstävling. 
 
Är du intresserad av att bli föräldraledare på Kungsbacka GK? 
Vid anmälan till alla gruppträningsgrupper ges frågan. Svara Ja eller Nej (svar är obligatoriskt) 
  
 
Har du frågor om att vara föräldraledare: 
kontakta Lars Börjesson lars.borjesson.2@gmail.com  eller mobil 0739-020439.  

mailto:lars.borjesson.2@gmail.com

