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Arlandastad Golfklubb har som policy att erbjuda 
en målinriktad juniorverksamhet för 2019.

Juniorverksamheten skall resultera i en attraktiv
och kvalitets inriktad tränings och
tävlingsverksamhet med många juniorer i alla
åldersklasser för både pojkar och flickor.

Kvalité före kvantitet 

Övergripande 



Arlandastad GK´s organisation för juniorverksamheten
2019 består av Tomas Persson allt i allo och ansvarig 
mot styrelsen, Bengt Larsson LOK ansvarig.

Javier Nigård planarar och genomför alla träningar

Introduktion/organisation



1. Tillgång till en komplett anläggning med gym, bra träningsmöjligheter och 40 hål att

spela. 2st Europatourtävlingar har hållits på utmanande Masters Banan

2. Hänga med dina kompisar och träffa nya vänner.

3. Träna, vara utomhus, andas frisk luft, sov bättre, upplev naturen.

4. Skaffa dig mer mognad och självförtroende.

5. Bli kreativ! Beroende på hur bollen ligger behöver du utveckla din fantasi för att slå ditt

nästa slag.

6. Äventyr! Ingen runda är den andra lik

7. Som ung så har du lättare att lära dig spelet golf. Dels så är du rörligare i kroppen

men du har också mer tid på dig att öva än vuxna.

8. Vår verksamhet är omfattande. Juniorerna lär sig vett och etikett, golfens regelverk, 

hur man tränar och tävlar mm

9. Förberedelse inför eventuell golfgymnasium och i förlängningen även college.

Vad innebär det att vara Juniormedlem 

på ARLANDASTAD GOLFKLUBB:



Vara en klubb som juniorerna trivs i och vill
vara med i under hela sin juniortid

Attrahera, inspirera, utbilda samt utveckla

Hålla en hög närvaro på juniorträningen

- genom varierande träningar

- bra och engagerade tränare/ledare

Att fler juniorer spelar mer på banorna

Kvalité före kvantitet 

Mål med Arlanda Gk´s 

juniorverksamhet 



Juniorträning 10 veckor V 19-24 och

V 34-38 Torsdagar, måndagar med 

start 9 Maj (4 maj)

3 olika grupper med instruktör

 * Ingen träning 30/5 och 6/6

Träningsupplägg



Alla pass innehåller teknik,   

golfvett/regler samt tävlingsmoment 

Fokus på närspelet

Lekfullt

”Den röda tråden”



1: En gång i veckan torsdagar 17-18

2: En gång vecka Torsdag 18-19 spelat 

ett litet tag och nybörjare

 3: Två gånger i veckan Måndag 17-18 

och torsdag 19-20:30 kommit lite längre 

som b la är med på juniortävlingarna

Min 6 och max 8 i varje grupp

Tränings grupper



2 läger 14/6-15/6 och 16/8-17/8

Fördjupning och spelglädje

Min 6 deltagare max 12 per läger

Kostnad 1100 kr

Läger



17/6-20/6

Söderby GK och Upsala GK

Olika klasser

https://ugf.typeform.com/to/tmtrsP

UGF Summercamp

https://ugf.typeform.com/to/tmtrsP


Genom ett bra samarbete med bolaget

Naturlig samlingspunkt och mötesplats

för juniorer

WiFi

Nya soffor och det kommer gardiner

ALLAS ANSVAR ATT VI HÅLLER EN 

BRA ORDNING OCH STÄDAT

Juniorhus



3 Juniortävlingar

Avslutnings tävling föräldrar mot juniorer

Egna Sponsorer

Klubbtävlingar till halva priset Ej kräftgolfen

och Spelrättstävlingen

Rajder Kopp, TBA

Tävlingar



Rabatterat paketpris för juniorer 100 

”polleter 1500 kr

Påfyllning genom ”städdag” med 

teori/instruktion på banan

Rangebollar



85 kr för den dagliga lunchen
85 kr på helgerna, man väljer ur "Golfers Meal”
Naili kommer att ha erbjudande för 85 kr då

dagliga lunchen utgått. 
Priset gäller BARA klubbens juniorer och tala om 

att ni är junior då ni beställer maten.
Se gärna till att skaffa bunkerkonto i

restaurangen

Resturangen



Medlemsavgifter

15- 21 år 2 000:-*
7-14 år 1 000:-
0-6 år 500:-

* Städavgift om 800 kr tillkommer för åldersgruppen 19-21 år.

Ingen spelrätt krävs för juniorerna.

Träningsavgifter

INDELNING TRÄNARLEDD PRIS

Träningsgrupp 1,2 , 7-10 år 11v x 1 t    1 000
Träningsgrupp 2, 11-14 år 11v x 1 t 1250
Träningsgrupp 2, 15-18 år 11v x 1 t 1500

Träningsgrupp 3, 11-14 år 11v x 2,5t 2 250
Träningsgrupp 3, 15-18 år 11v x 2,5 t 2 500

Avgifter 2019



Juniortävlings ansvarig

Närvaro och LOK ansvarig

Juniorshus ansvarig

Städ/teori ansvarig

Föräldrar stöd



Nya regler

European Tour Qualification Sept

Övrigt
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