
 
 

Till alla juniorer och deras föräldrar/vårdnadshavare i HaningeStrand Golfklubb: 

 

Inbjudan till juniorträning 2022  
Anmälan sker via formuläret på hemsidan: Anmälan | HaningeStrand Golfklubb 

 

Varmt välkomna till 2022 års juniorträning på HaningeStrand Golfklubb!  

Efter en lång vinter hoppas vi att ni alla längtar till att komma i gång med golfen igen. I år lägger vi 
ännu mer resurser på att utveckla juniorverksamheten på HaningeStrand GK.  

Jag, Fredrich Borgqvist har från och med i år en ny tjänst som Idrottsansvarig på HaningeStrand 
Golfklubb. Tjänsten innebär i huvudsak att jag kommer arbeta mer som tränare men också få mer tid 
att planera, följa upp och utveckla all idrottsverksamhet på klubben. 

Juniorverksamheten på HaningeStrand bedrivs som en breddinriktad tränings- och 
tävlingsverksamhet för barn och ungdomar upp till 21 år där det viktigaste är att ha roligt. Vi vill 
med juniorverksamheten öka andelen aktiva juniorer i klubben. 

Jag och Mathias Dahl kommer även i år vara tränare för klubbens juniorer. Vi jobbar vidare med de 
olika grupperna som vi haft men delar i år in grupperna mer utifrån intresse och ambitionsnivå.  

För alla våra juniorgrupper kommer vi att använda oss av en egen websida på Svenskalag.se där bl. a. 
information om träningar, tävlingar, registrering om deltagande inför varje träning, jag kommer 
också lägga upp övningar som ni kan träna på själva med mera. Alla deltagare får en egen inloggning 
när man anmäler sig till Juniorträningen. 

Samtliga träningsdatum och tider samt mer information finns på hemsidan:  

Junior | HaningeStrand Golfklubb 

Nytt för i år är att klubben åter inför en träningsavgift för alla som deltar i träningen. 

Vi har delat in juniorerna i fem olika grupper: 

MINIOR/MINIOR+  

Träningsavgift: 495 kr 

11 träningstillfällen på måndagar mellan kl. 17.00 – 18.00.  Träningen startar 9 maj och pågår till 19 
september (uppehåll 14 juni – 14 augusti) 

Minior är för dig mellan 5 och 7 år. 
Minior + är för dig mellan 7 och 9 år.  
Medlemskap i HaningeStrand GK behövs inte för att delta i någon av Miniorgrupperna. 

Målet är att juniorerna ska lära känna och agera i en golfmiljö. Inriktningen är att ha kul och lära sig 
träna i en grupp. Vi fokuserar på övningar som leder till en bra golfutveckling och vi kommer använda 
oss av Golfäventyret i träningen. 

https://www.haningestrand.se/anmalan-till-juniortraning
https://www.svenskalag.se/haningestrandgk
https://www.haningestrand.se/juniorer


 
 

ROOKIE  

Träningsavgift: 895 kr 

16 träningstillfällen på måndagar mellan kl. 18.00 – 19.00. Träningen startar 25 april och pågår till 3 
oktober (uppehåll 14 juni – 14 augusti). 

Rookie är för dig mellan 10 och 13 år.  
Medlemskap i HaningeStrand GK behövs inte för att delta. 

Sveriges genom tidernas bästa herrgolfare Henrik Stenson började spela golf när han var 12 år. 
Denna grupp är för både nybörjare och unga golfare som vill ta nästa steg i utvecklingen och börja 
pröva på att tävla. Vi anpassar nivåerna individuellt. Genom att ha kul i grupp blir vi alla bättre på 
golf. 

 

FIRST 

Träningsavgift: 1 795 kr 

32 träningstillfällen på måndagar mellan kl. 18.00 – 19.00 samt onsdagar 19.00-20.00. Träningen 
startar den 25 april och pågår till den 5 oktober (uppehåll 14 juni – 14 augusti).  
50 polletter för egen träning och en pikétröja ingår i träningsavgiften. 

First är för dig mellan 14 och 21 år som har över 15 i handicap och medlemskap i HaningeStrand GK 
krävs för att delta i träningen. 

Här har vi den perfekta träningsgruppen för er lite äldre juniorer som vill börja spela golf och ta grönt 
kort eller för er duktiga juniorer som bara vill träna golf utan att tävla, men ändå satsa det där lilla 
extra. Här är alla nivåer av golfkunskap välkomna. Den som vill utveckla sitt spel och gå vidare till 
Tour kan göra det under säsongen. 

 

TOUR  

Träningsavgift: 1 795 kr 

32 träningstillfällen på måndagar, kl. 20.00 – 21.00, onsdagar 18.00-19.00 och några tisdagar 20.00 – 
21.00. Träningen startar 25 april och pågår till 5 oktober (uppehåll 14 juni – 14 augusti).  
50 polletter för egen träning och en pikétröja ingår i träningsavgiften. 

Tour är för dig mellan 14 och 21 år som har under 15 i handicap och medlemskap i HaningeStrand GK 
krävs. 

Tour är den gruppen där vi kommer satsa mer på elitspelare som vill tävla för HaningeStrand GK och 
utveckla sin golf till max. Här kommer vi jobba med fysisk träning samt mental träning. Du som ingår 
Tour kommer få möjlighet att ha tränare med dig ut på tävling som coachar hjälper till med allt 
runtomkring. Vi jobbar med individuella mål och att vara med i Tour gruppen ska vara något man ska 
vara stolt över. Ett av målen för dig som ingår i Tour är en plats i klubbens Lag-SM lag. 


