
Verksamhetsplan 
Kungl. Drottningholms GK

Junior och Elit



Vision

Att skapa en levande juniorverksamhet på 
Kungl. Drottningholms GK med hjälp av 

hjälpledare, tränare, föräldrar och ungdomar.



Övergripande mål
• Juniorvänlig miljö, där alla ungdomar känner sig välkomna

• Skapa en utvecklingstrappa utifrån klubbens juniorverksamhet

• Erbjuda golfträning på alla nivåer/åldrar utifrån utvecklingstrappan

• Ledare till varje träningsgrupp

• Skapa en attraktiv verksamhet för unga som stimulerar och utvecklar golfintresset

• Elitjuniorerna som förebilder för klubbens juniorer och medlemmar

• Lättillgänglig information om juniorverksamheten på KdrGK



Mål 2019

• Erbjuda en grönt kort kurs för knattar och juniorer

• Att de juniorer som vill ska få möjlighet att träna 2-3 gånger i veckan under vår och höst säsong.

• Att skapa en egen tjejgrupp för att bibehålla intresset hos flickor.

• Att de juniorer som vill ska få en möjlighet att träna 1 gång i veckan under vintern.

• Att alla juniorer i steg 4 & 5 erbjuds tävlingsspel minst 5 gånger på en säsong.

• Organisera spel på banorna i samband med träning 1 gång i veckan.

• Rekrytera in nya ledare till aktiviteter utöver ordinarie träningsgrupper.



• Uppstartsläger

• Veckoträning

• Golfkul / Pitch & Fun

• Sommarläger

• Mörkergolf

• Staffans Bowl

• Sommarlovsträning

• Förlängd träning på hösten

• Inomhusträning året runt efter utesäsong

Aktiviteter 2019

• Måndagtouren

• Vårläger

• Mörkergolf

• Klubbmatcher

Extra hjälpKlubben



Utvecklingstrappa

Golfkul steg 1
6-8 år

Golfkul steg 2
7-9 år

Pitch & Fun
10  år -

Juniorträning
10-20 år

Framtidslaget
10 år >

Verksamhet som möjliggör 
utveckling av bra förebilder 
och elitspelare. Erbjuda träning 
året runt. Tävlar idag. Golf som
första sport.

Stimulera och utveckla tränings- och tävlings 
kunnande genom ledarledda träningsgrupper
utifrån ålder och kunnande. 
Erbjuda träning året runt 

Vidarutveckla individens golfintresse och kunskap 
genom Grönt kort kurs i träningsgrupp som trivs att
träna och spela ihop. Erbjuda träning året runt.

Vidarutveckla golfintresset genom att kombinera
lek med viss teknikträning – Huvudaktivitet är vår och
höst träning med elitjuniorer en timme i veckan

Introducera och intressera ungdomar för golf genom att skapa 
känslan att golf är kul – Huvudaktivitet är vår och höst träning 
med våra elitjuniorer en timme i veckan

Team Elit 13 år >

Verksamhet som möjliggör att ta steget 
ut att börja tävla både på 
distrikts/regional nivå. 



Steg 1 & 2 - Golfkul 6-9 år

1 Golfkul 1  6-8 år

Mål 

Introducera och intressera ungdomar för golf
genom att skapa känslan att golf är kul 

Aktiviteter

•Vår och höst träning med våra elitjuniorer en timme i 
veckan

•Möjlighet att deltaga på sommarläger i juni

•Möjlighet att skaffa spelrätt till lilla banan (för icke 
medlemmar).

Övrigt

2 Golfkul 2  7-9 år

Mål 

Vidarutveckla golfintresset genom att kombinera
lek med viss teknikträning – Golf är kul!

Förbereda intresserade att gå vidare till nästa 
trappsteg – Grönt kort 

Aktiviteter

• Vår och höst träning med våra elitjuniorer en timme
i veckan

• Möjlighet att deltaga på sommarläger i juni

• Möjlighet att skaffa spelrätt till lilla banan (för icke 
medlemmar).

Övrigt

• Identifiera potentiella ledare för nästa trappsteg

Ansvarig: Stefan Andorff/Kansliet och Fredrik Lundgren



Handlingsplan/aktiviteter
Golfkul 6-9 år (steg 1&2) 

TRÄNING SOMMAR/VINTER

Teknik 1 2
Spel 1 2
Taktik

Fys

Mentalt

LÄGER SOMMAR/VINTER
Socialt 1 2
Kommunikation 1 2
Spelarrekrytering

Ledarrekrytering 2
Ledarutveckling

TÄVLING

Lek 1 2

Klubb

Distrikt

Teen Tour

Övriga tourer

Lagtävlingar



Steg 3 – Pitch & Fun 10 år -
Ansvarig: Stefan Andorff/Kansliet – Fredrik Lundgren/Emil Liljeroth

Mål 

• Vidareutveckla individens golfintresse och kunskap genom grönt kort kurs

• Skapa grupp av individer som trivs att spela och träna golf ihop

• Förbereda intresserade att gå vidare till nästa  trappsteg – Junior träning

Aktiviteter

• Grönt kort-kurs med klubbens pros Fredrik/Emil under vår och höst

• Möjlighet att deltaga på sommarläger i juni

• Möjlighet att skaffa spelrätt till lilla banan  (för icke medlemmar).

Övrigt

• Identifiera potentiella ledare och träningsgrupper  för nästa trappsteg



Handlingsplan/aktiviteter
Grönt kort träning 9-10 år (Steg 3) 

TRÄNING SOMMAR/VINTER

Teknik 3

Spel 3

Taktik

Fys

Mentalt

LÄGER SOMMAR/VINTER

Socialt 3

Kommunikation 3

Spelarrekrytering 3

Ledarrekrytering 3

Ledarutveckling

TÄVLING

Lek 3

Klubb 3

Distrikt

Teen Tour

Övriga tourer

Lagtävlingar



Steg 4- Juniorträning 10-20 år
Ansvarig: Fredrik Lundgren/Emil Liljeroth

Mål 

•Årligen skapa ledarledda grupper som har kul ihop och vill vara på golfbanan utifrån ålder och kunnande.

•Stimulera och möjliggöra för intresserade att utveckla sitt tränings och tävlings kunnande.

•Stimulera och möjliggöra för de verkligt intresserade att gå vidare till nästa trappsteg – Elit.

Aktiviteter

•Vår och höst träning med klubbens pro/ hjälpledare två  vardagkvällar i veckan.

•Vinterträning en gång per vecka november till mars.

•Sommarläger i juni med fokus på spel och träning.

•Deltaga i klubbens tävlingar för vuxna och juniorer (måndagstour/augustipokal/KM) minst 5 tillfällen per år.

•Deltagande i lagtävlingarna t ex, klubbmatcher, Lilla Stockholms ligan och Tjejligan.

•Stöd för de som vill tävla på andra banor (JMI och Teen Tour)

Övrigt

•Möjlighet till tillfälligt medlemskap för intresserade som ej är medlemmar i klubben.

•Minst två identifierade ledare per träningsgrupp



Handlingsplan/aktiviteter
Juniorträning 10-20 år (steg 4) 

TRÄNING SOMMAR/VINTER

Teknik 4

Spel 4

Taktik 4

Fys 4

Mentalt 4

LÄGER SOMMAR/VINTER

Socialt 4

Kommunikation 4

Spelarrekrytering 4

Ledarrekrytering 4

Ledarutveckling 4

TÄVLING

Lek

Klubb 4

Distrikt 4

Teen Tour 4

Övriga tourer

Lagtävlingar 4



Steg 5- Framtidslaget 10-20 år
Ansvarig: Fredrik Lundgren

Mål 

•Årligen skapa ledarledda grupper som har kul ihop och vill vara på golfbanan utifrån ålder och kunnande.

•Stimulera och möjliggöra för intresserade att utveckla sitt tränings och tävlings kunnande.

•Stimulera och möjliggöra för de verkligt intresserade att gå vidare till nästa trappsteg – Elit.

Aktiviteter

•Vår och höst träning med klubbens pro/ hjälpledare två vardagkvällar i veckan.

•Vinterträning 3 + 1 gånger per vecka jan till mars + nov till dec. 

•Sommarläger i juni med fokus på spel och träning.

•Deltaga i klubbens tävlingar för vuxna och juniorer (måndagstour/augustipokal/KM) minst 5 tillfällen per år.

•Deltagande i lagtävlingarna t ex, klubbmatcher, Lilla Stockholms ligan och Tjejligan.

•Stöd för de som vill tävla på andra banor (JMI och Teen Tour)

Övrigt

•Möjlighet till tillfälligt medlemskap för intresserade som ej är medlemmar i klubben.

•Minst två identifierade ledare per träningsgrupp



Steg 6-Team Elit
Ansvarig: Fredrik Lundgren/Stefan Andorff/Thomas Person
Mål 

• Skapa förebilder klubbens juniorer och övriga medlemmar.

• Vår verksamhet ska ha en sådan kvalitet att den möjliggör att  utveckla elitspelare.

• Övergripande målsättning är att  damer och herrar ska ha representationslag i seriespel och att juniorerna ska ha en ranking som 
möjliggör spel i JSM för klubblag.

•Mer detaljerad målsättning kommer att sättas av ansvarig tillsammans med kommittén årligen utifrån förutsättningar. 

Aktiviteter

• Vår och höst träning med klubbens pro/ hjälpledare två vardagkvällar i veckan.

• Vinterträning en gång per vecka under februari och mars.

• Individuell uppföljning med tränare/coach

• Stöd för tävlingar på olika tourer utifrån individuell bedömning med fokus på klubbrepresentation i första hand 

Övrigt

• Tydliga krav på vad som förväntas av spelare för att deltaga i elitgruppen utarbetas separat av Stefan Andorff/Fredrik 
Lundgren/Thomas Person.



Handlingsplan/aktiviteter
Summering alla steg 

TRÄNING SOMMAR/VINTER

Teknik 1-5

Spel 2-5

Taktik 4-5

Fys 4-5

Mentalt 5

LÄGER SOMMAR/VINTER

Socialt 1-5

Kommunikation 1-5

Spelarrekrytering 1-5

Ledarrekrytering 2-5

Ledarutveckling 3-5

TÄVLING

Lek 1-3

Klubb 4-5

Distrikt 4-5

Teen Tour 4-5

Övriga tourer 5

Lagtävlingar 4-5



Värdegrund/förhållningssätt
Utifrån varje individs förutsättningar skapa en vilja att utvecklas genom att

Träffas
• Organiserade ledarledda grupper som träffas på regelbundna tider (du ska veta 

när det finns kompisar på plats)
Trivas
• Miljön på golfklubben ska vara sådan att Juniorer  känner sig välkomna
• Vi respektera varandra både juniorer emellan och vuxna och juniorer
• Det ska vara kul att hänga på golfklubben
Träna 
• Alla Juniorer ska ges möjlighet att träna och utvecklas utifrån sina förutsättningar 

och intresse
Tävla
• Alla Juniorer ska få möjlighet att tävla och utveckla sitt tävlande utifrån vilja och 

intresse



Organisation
JUNIORKOMMITTÈN

Namn Ansvar

Thomas Person Ordförande

Fredrik Lundgren Tränare

Emil Liljeroth/Axel Westin Tränare

Annika Lundborg Kommunikation

Stefan Andorff Ledamot

Ledare/ Hjälptränare

Namn Ansvar grupp

Simon Ramnö Steg 1-2

Axel Westin Steg 3,4

Fredrik Lundgren Steg 5+6

Föräldraransvar Utmaningar mot andra klubbar,
Externa läger

Fredrik Lundgren/Axel Westin Veckoträning vinter



Juniormedlemskap
Vi erbjuder fyra typer av medlemskap för våra juniorer

Fullvärdig medlemskap
Intag sker via vår kö i strikt köordning

Tillfälligt medlemskap
Ett provapåmedlemskap där juniorer skall visa intresse för vår träning och bidra till 
vår verksamhet på ett positivt sätt

Pitch & Fun
Medlemskap på vår korthålsbana som även ger medlemskap i SGF.

Korthålsbanan
Ett medlemskap ger tillgång till vår korthålsbana

I fullvärdigt medlemskap, tillfälligt medlemskap och i Pitch & Fun erbjuds träning i vår 
ordinarie träning dvs steg 3,4 och 5.

Medlemskap i korthålsbanan erbjuds träning upp till 10 års ålder enligt steg 1 och 2.


