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Vision	  

A"	  skapa	  en	  levande	  juniorverksamhet	  på	  Kungl.	  
Dro"ningholms	  GK	  med	  hjälp	  av	  juniorkommi"é,	  hjälpledare,	  
tränare,	  föräldrar	  och	  ungdomar	  	  



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

•  Skapa	  en	  utvecklingstrappa	  uGfrån	  klubbens	  juniorverksamhet	  

•  Erbjuda	  golJräning	  på	  alla	  nivåer/åldrar	  uGfrån	  utvecklingstrappan	  

•  Ledare	  Gll	  varje	  träningsgrupp	  

•  Skapa	  en	  a4rakGv	  verksamhet	  för	  unga	  som	  sGmulerar	  och	  

utvecklar	  golfintresset	  

•  Elitjuniorerna	  som	  förebilder	  för	  klubbens	  juniorer	  och	  

medlemmar	  	  

•  LäNllgänglig	  informaGon	  om	  juniorverksamheten	  på	  www.kdrgk.se	  

	  
	  	  
	  
	  



Mål	  2016	  

•  A4	  de	  juniorer	  som	  vill	  ska	  få	  möjlighet	  a4	  träna	  2-‐3	  gånger	  i	  veckan	  

under	  vår-‐,	  sommar-‐	  och	  höstsäsong	  

•  A4	  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	  Gll	  träningsgrupper	  och	  juniorkommi4é	  



Kungl.	  Dro4ningholms	  GK	  
Utvecklingstrappa	  

Gol\ul	  steg	  1	  
6-‐8	  år	  

Gol\ul	  steg	  2	  
7-‐9	  år	  

Gol\ul	  steg	  3	  
9-‐10	  år	  

Juniorträning	  
10-‐20	  år	  

Elitjunior	  träning	  
15	  år	  >	  

Verksamhet som möjliggör  
utveckling av elitspelare  
och förebilder 

Stimulera och utveckla tränings- och tävlings  
kunnande genom ledarledda träningsgrupper 
utifrån ålder och kunnande  

Vidarutveckla individens golfintresse och kunskap  
i träningsgrupp som trivs att träna och spela ihop.  
Målsättning att nå minst Gröna Kort nivå 

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

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



Strategi	  

	  
	  
	  

-‐  Fokus	  blir	  a4	  arbeta	  fram	  utvecklingstrappan	  
-‐  A4	  varje	  steg	  i	  trappan	  ska	  ha	  sin	  egen	  organisaGon	  med	  ledare/

hjälptränare	  
-‐  GeneraGonsskiJe	  i	  juniorkommi4én,	  rekrytera	  in	  nya	  i	  den	  

organisaGonen	  
	  
	  



Värdegrund/förhållningssä4	  

U"från	  varje	  individs	  förutsä3ningar	  skapa	  en	  vilja	  a+	  
utvecklas	  genom	  a+	  
	  
Träffas	  
	  
Trivas	  
	  
Träna	  	  
	  
Tävla	  


