
Tanken med vår omtalade juniorverksamhet är att
anpassa upplägg efter intresse. Vi har ungdomar
som vill lära sig grunderna för att kunna spela med
kompisar där glädje och gemenskap gör golfen till
en utmärkt sommarsport. Vi har även ungdomar som
har drömmar om att få spela golf på landslags- och
proffsnivå. Oavsett ambitionsnivå är Delsjö Golfklubb
en plats dit alla är välkomna och en plats där alla
kan få leva med sina drömmar, oavsett vilka de är.

Vad är juniorgolf för oss på Delsjö Golfklubb?

En av Sveriges främsta Juniorverk-
samheter finns på Delsjö Golfklubb!
Delsjö GK är idag en av de mest framgångsrika klubbarna i
Sverige vad gäller Juniorverksamhet, både på bredd- och
elitnivå  Av 1300 medlemmar är drygt 200 Juniorer och av
dem är närmare 150 stycken med i vår träningsverksamhet!
Träningsverksamheten är uppdelad i grupper från 5 år och
uppåt, blandat killar och tjejer. I alla grupperingar går även
träningen ut på att ha kul tillsammans, att känna samhörig-
het vilket vi är övertygade om hjälper många att hålla sig
borta från dumheter - detta är ett bra mål i sig med verk-
samheten! 

Framgång är bara bonus
Att lära sig spela golf, oavsett om man har ambitioner att bli
proffs eller bara "vanlig" golfare, tycker vi är viktigt. Golf är
idag en idrott som kräver och ger både motion och ökad
koncentration - att ungdomarna dessutom tycker det är kul,
trivs på klubben och gärna "hänger" här ser vi som ett 
lyckat resultat av vår verksamhet! 
Att vi dessutom når stora framgångar på elitnivå ser vi som
en mycket positiv bonus!

Tränare 
Tränarteamet består av  tre PGA-utbildade instruktörer där
erfarenhet och kompetens kommer från proffsspel på inter-
nationella tourer, landslagscoachuppdrag, spetskompetens
inom coachning, teknik och barninriktad golfträning. 
Tränarna heter Pernilla Sterner, Carl Magnusson och 
Anders Nilsson. 

Ert stöd hjälper oss att ta emot fler 
Juniorer nästa år!
För att utveckla oss ytterligare i vår Juniorverksamhet, t ex
att värva ännu fler barn och ungdomar, kunna erbjuda lån
av utrustning, anlita föreläsare inom t ex kost, hälsa, droger
mm så söker vi ert stöd.

Bli vår Juniorpartner 2014! 
Därför har vi nu skapat Juniorpartners! För 9900:- stöttar du
enbart Juniorverksamheten och du får dessutom:
- ett bollkort till rangen laddat med 500 bollar 
- Fyra luncher på Delsjö Golfkrog
- Två greenfeecheckar
- En aktivitet ihop med våra Juniorer inkl spel på banan
- En skylt på vår Juniorpartnertavla

Kontakta Åsa Lilja på mail: asa.lilja@degk.se eller ring 
henne på 031-725 05 12 så berättar hon mer! 
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