
Arlandastad Golfklubb 

 Juniorträning & Knatte Golf  2021 
Juniorverksamheten 2021, 

Ida Bosson heter jag och kommer 2021 att ansvara för juniorverksamhet på Arlandastad Golf.  

Tillsammans med dig och dina barn vill jag skapa en aktiv och levande juniorverksamhet på                              

Arlandastad Golfklubb. Som junior hos oss har du tillgång till gym, bra träningsmöjligheter och 40 hål 

att spela på, bl.a. Masters Banan, där Europatourtävlingar har hållits.  

I min juniorverksamhet får du möjlighet att lära dig spela golf för livet, oavsett om du vill förbereda dig 

för golfgymnasiet, söka in på college, sikta mot golftouren eller vill ha golf som motion.   

Den 18 april 2021 kickas juniorverksamhet igång som erbjuder en lärorik, varierande och kul träning.  

 

Juniorträning 

Riktar sig mot dig som är 9 till 18 år och tränar 2 gånger/vecka onsdagar och söndagar.  

Mer info hittar du här.  
 

Knattegolfen  

Riktar sig mot dig som är 6 till 8 år och tränar varje söndag.  

Mer info hittar du här.  
 
 

Vem är Ida Bosson? 

Jag är 47 år och har själv spelat golf sen jag var liten och började min golfkarriär på Sigtuna Golfklubb. 

Som junior hade jag mycket skoj med tävlingar, läger, golfgymnasium och resor. Senare utbildade jag 

mig till golfinstruktör vilket jag har arbetat som från och till sedan jag var 19 år. Nu mera är jag även 

mental coach och PT med fokus på Golffitness, vilket har gjort mitt jobb ännu mer spännande.  

Tidigare har jag varit mental coach på golfgymnasiet i Upplands Bro, där jag fick möjligheten att ut-

veckla många duktiga spelare, samt varit juniortränare på Arninge GK och Saltsjöbaden GK. 

Ser fram emot en ny golfsäsong och hoppas att du vill vara med att bygga en grym juniorverksamhet till-

sammans med mig på Arlandastads Golf.  

Frågor, kontakta mig gärna på 0704-615138 eller coachingbyida@gmail.com  

Hjärtligt välkomna till juniorsäsongen 2021! 

Hälsningar/ Ida Bosson 

https://arlandastadgolf.se/klubben/juniortraning/
https://arlandastadgolf.se/klubben/knattegolfen/
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