
	  
Våren närmar sig och tankarna för golf har startat för många, 
barn som vuxna. Inför säsongen har vi valt att skapa en ny typ 
av medlemskap som vänder sig till just Dig som är med i vår 
barn- och ungdomsverksamhet. Vi har valt att åldersanpassa 
medlemsavgiften med syfte att öka antalet juniormedlemmar 
vilket är klubbens uttalade mål. Mer info finns på länken nedan 

http://www.degk.se/sv/klubben/medlemskap-och-ko 
 

Kul träning på klubben… 

NU har anmälan för knatte- och juniorträningen öppnats upp och Du är naturligtvis 
välkommen att anmäla Dig. Läs gärna lite mer om innehållet gällande knatte- och 
juniorträningen 

 

Knatteträning 
 
I knattegolfen får barnen möjlighet att prova på golf i ett lekfullt och roligt sätt. Med 
leken i centrum ingår förutom golf att även utveckla andra motoriska färdigheter så 
som balans, koordination mm. Hos oss välkomnas alla knattar av vår maskot LEO 
som ibland även bjuder knattarna på en tur i golfbilen. 
 

-‐ Ålder 5-9 år (gruppindelning främst efter ålder) 
-‐ Träningen pågår v. 17-23 & 34-40 (7 ggr vår + 7 ggr höst) och där varje pass 

är 45 min 
-‐ 1595 kr för medlem och 1795 kr övriga 

 



I träningen ingår bollar, låneklubbor i mån av möjlighet, medaljutdelning samt förtur 
till sommarens knatteläger. Vid det sista träningstillfället, både under våren och under 
hösten, anordnar vi golfbrännboll el. liknande sidoaktivitet där även fika serveras. 
 
 
 
 
Juniorträning 
 
En tränarledd träning där vi träffas en gång i veckan och där golfens grunder står i 
centrum. Vi anpassar nivån efter ålder men även efter intresse och färdighet. Här 
finns juniorer som tycker att golf en gång i veckan är ett alldeles utmärkt upplägg 
samtidigt som det juniorer med drömmar om både landslagsspel och proffskarriär. 
Oavsett vad junioren vill med sin golf finns ett upplägg för alla. 
 

-‐ Ålder 10-17 år (gruppindelning efter ålder och färdighet) 
-‐ Träningen pågår v. 17-23, 34-40 (7 ggr vår, 7 ggr höst) och där varje pass är 

55 min 
-‐ 1795 kr för medlem, 1895 kr för barn till medlemmar, 1995 kr övriga 

 
I träningen ingår bollar, låneklubbor i mån av möjlighet, medaljutdelning samt förtur 
till sommarens knatteläger. Vid det sista träningstillfället, både under våren och under 
hösten, anordnar vi golfbrännboll el. liknande sidoaktivitet där även fika serveras. 
 
 
Sista anmälningsdag är 1 mars och anmälan sker på länken 
http://www.degk.se/sv/junior  
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

VI SES PÅ KLUBBEN! 


