
Verksamhetsplan Snöå GK Juniorkommitté 2021 

Juniorkommitténs målsättning är att under säsongen ha minst 20 st aktiva juniorer på 

ledarledda träningar och att inspirera till att besöka golfbanan även utanför träningstid.  

Fokus kommer att ligga på barn i åldern 7-12 år och en satsning kommer att göras på 

ungdomar 11-15 år som redan har ett grönt kort. Målet är att minst 5 av de yngre tar grönt 

kort innan säsongen är slut och att fem av de äldre har nått hcp 36. 

Det stora Golfäventyret 

Med ”Det stora golfäventyret” som grund, vill vi fortsätta att locka fler barn till klubben.  

Vi ska också jobba för att behålla de ungdomar som vi knutit till klubben i form av extra 

träningar och delade grupper.  

Det blir en grupp för de yngre juniorerna och en för de äldre som fått sitt gröna kort.  

Till vår hjälp med de äldre juniorerna kommer vi att ha vår nye Pro Joakim Ahlin. 

Eftersom antalet juniorer på träningarna ökar så kommer vi i juniorkommittén behöver hjälp 

av fler föräldrar och faddrar från klubben.  

När de yngre barnen har lärt sig att slå minst 60 m på rangen får de tillsammans med någon 

vuxen gå på stora banan, i första hand från orange tee. 

Golfbil kan eventuellt finnas att låna under ledarledda träningar förutsatt att de inte är 

bokade av greenfee-gäster. 

Inför säsongen ska de juniorset, som köptes in föregående säsonger, inventeras och ev 

kompletteras. Detta bekostas i så fall av sponsorer och seten ska finnas för utlåning. Varje 

sponsor har sin logga tryckt på bagen. 

Juniorset kommer även att finnas till bra pris hos vår shop. 

Golf i skolan & Golfens dag 

Juniorkommittén vill fortsätta att implementera golf i skolan.  

Lisbet Lidman, gymnastiklärare på Myrbacka skola, kommer även i vår att låna ”Den stora 

golfäventyrsväskan” och låta barnen spela golf på idrottslektionerna. I samband med detta 

delas också ett informationsblad ut om ”Golfens dag” samt inbjudan till kommande 

juniorträningar. 

Vi kommer också att ha en eller flera ”rekryteringsdagar” där vi vänder oss mot äldre 

ungdomar i Vansbro (högstadiet). Målet här är att de fixar ett grönt kort. Här ser vi en 

möjlighet att rekrytera nya unga medlemmar och vill därför underlätta för dem att ta ett 

grönt kort. 

På Golfens dag i maj kommer Juniorkommittén att finnas på plats och informera om 

kommande träningstillfällen. Detta är ett utmärkt tillfälle att locka nya juniorer till klubben.  



Träningar 

10 st ledarledda träningar är inbokade: 

Onsdagar kl. 17:30 - 19.00  

26 maj, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni 

11 augusti, 18 augusti, 25 augusti, 1 september, 8 september (Avslutning) 

Lördagar kl 10:00 bokas tider för våra ”äldre” juniorer 

Datum: Start troligen 17 april 

Träningstiderna annonseras i Vansbrobladet, på hemsidan samt Snöå GK Juniors FB-sida. 

Tävlingar  

Kommitteen vill uppmuntra de juniorer som har Grönt kort att vara med på tävlingar som 

arrangeras av klubben, t ex Flaggolfen, Midsommarscramble och Medlemsgolfen. 

Planer finns också att ev anordna interna juniortävlingar samt KM för juniorerna. 

Målsättningen är att knyta kontakt med kringliggande klubbar (t ex Malung och Gagnef) för 

att i framtiden arrangera en gemensam juniorträning med tävlingsinslag. 

Träningstiderna annonseras i Vansbrobladet, på hemsidan samt Snöå GK Juniors FB-sida. 

Medlemsavgift, juniorer. 

För de juniorer som fått ett grönt kort blir det en stigande avgift, beroende på ålder. 

Avgiften inkluderar grönt kort och rätt att spela på hela banan hela året. 

Ungdomar med grönt kort:  

Ålder medlemsavgift spelavgift Summa 

< 12 50 kr 0 kr 50 kr 

13 – 15 250 kr 250 kr 500 kr 

16 – 18 250 kr 550 kr 800 kr 

19 – 21 250 kr 750 kr 1 000 kr 

För de juniorer som inte har något grönt kort förblir avgiften 50:-/junior och år.  

Gäller även ungdomar som är över 13 år. 

För våra juniorer ska det i medlemskapet även ingå fria rangebollar på träning, tillgång till 

juniorklubbor, gratis utbildningsmaterial mm. 

 

Juniorkommittén: 

Kalle Björklund, Annika Anderses, Anders Fehrm-Johansson och Daniel Hermansson. 


