Nu är det dags att anmäla sig till årets junior/elitverksamhet!
Junior/elit verksamheten är öppen för alla som är födda 2012-1997. Man anmäler sig till junior/elitverksamheten som pågår 10 veckor på våren (start v 16) och 8 v på hösten. Vill man även vara med
på sommarträningen så kommer man att få anmäla sig till det längre fram. Orsaken till att vi gör så är
att det är att många som är borta på sommaren samt att vi ger möjligheter till våra sommargäster att
vara med i verksamheten och träna tillsammans med våra egna juniorer.
På hemsidan under fliken Junior/Elit sen under fliken Träning finns ett anmälningsformulär som man
fyller i. Fyll i allt som går att fylla i och har ni önskemål går det bra att skriva det på övrigt. Vi försöker
sen ta så mycket hänsyn som möjligt till era ev önskemål men garanterar inte att det blir så.

Kristianstads Golfklubbs Träningsverksamhet för juniorer och elit 2018:
Alla barn och ungdomar, från knatte till elit, ska erbjudas organiserad träning. Vi anpassar aktiviteter
och träning efter ålder, nivå och behov samt stödjer dem i deras golfsatsning. Vårt mål är att alla som
vill träna och spela golf ska kunna göra detta på olika nivåer. Man ska alltså kunna välja att börja
tävla och satsa på sin golf eller så väljer man att träna och spela golf för att man tycker det är roligt
och vill ha golfen med sig i livet. Alla är lika välkomna. Våra ledord är:
•
•
•
•

Glädje
Trygghet
Gemenskap
Utveckling

Verksamheten är som en trappa och kommer att vara indelad i sex steg efter olika nivåer. Man ska
kunna växa genom utvecklingstrappan under säsongen beroende på hur mycket man tränar, spelar
och utvecklas. Läs gärna mer om hur hela vår verksamhet ser ut på hemsidan under fliken
junior/träning. De olika nivåerna är följande:
•
•
•
•
•

•

TP (Tournament Players): de som har valt golfen som yrke (Professionals)
Utvecklingslaget: de som har som målsättning att tävla på högsta nivå
Framtidslaget: de som har minst speltillhörighet på Skandia Tour Future
Tävlingslaget: de som har börjat tävla och representerar klubben i olika ligor
Bredd 9-21 år: Breddträning för alla juniorer, utefter träningsflit och vilja att börja tävla kan
man kliva upp i nivå, alternativt fortsätta i breddverksamheten utan att tävla och bara spela
golf för att man tycker det är roligt.
Golfkul 6-9 år: Träning för de yngsta en gång i veckan, vi jobbar med Golfäventyret och lär
grunderna med leken i fokus, målet är att ta grönt kort och sen kunna kliva in
breddverksamheten och fortsätta utvecklas i vårt Levelsystem

Levelsystemet
Levelsystemet bygger på att i små steg närma sig i första hand det ”Gröna kortet” samt att komma ut
på stora banan snabbare och så småningom ta sig vidare ner i handicapsystemet. De olika
levelnivåerna innehåller övningar i både teknik och spel på olika nivåer och efter varje klarat moment
får man en ”tumme upp” på sin levelbricka.

