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Program 



MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen, om du har grönt kort eller 
tillsammans med fadder efter att du har fått ok från tränarna. Möjlighet 
att representera klubben i t.ex. Göteborg golf cup, Juniorserien eller PGA 
Junior ProAM.  
Träningsavgift:  1.300kr för träning 1 gång/vecka 
  2.050kr för träning 2 gånger/vecka 
 
ICKE MEDLEM: Spel på banan ingår ej i träningsavgiften. Du som inte har 
grönt kort får spela på banan med en fadder mot en avgift på 
100kr/runda, efter ok från tränarna. Spel på banan i samband med 
höstavslutningen och juniorträffar ingår i träningsavgiften.  
Träningsavgift:  1.850kr för träning 1 gång/vecka 
 
 

Medlem/icke medlem 



I träningsavgiften ingår:  
Ordinarie träning dvs. 13 tillfällen, 8 på våren och 5 på hösten 
sommarträning 1h./vecka under hela sommaruppehållet v 27-33 (ej 
vecka 28), teoriutbildning, juniorkvällar samt avslutning.  
 
Startavgifter vid tävlingar som t.ex. Juniorpokalen och Skandia Cup, samt 
ev. lägeravgifter kan tillkomma. 
 
Gruppindelning efter ålder och förkunskaper/spelstandard. 
 

 
 

Träningen 



Juniorträning 2017 
VÅR 1 2 3 4 5 6 7 8 

Måndag 24-apr 08-maj 15-maj 22-maj 29-maj 05-jun 12-jun 19-jun 

Onsdag 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 24-maj 31-maj 07-jun 14-jun 

Fredag 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 09-jun 16-jun 

Lördag 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 

SOMMAR 

Måndag 03-jul 17-jul 24-jul 31-jul 07-aug 14-aug 

HÖST 9 10 11 12 13 

Måndag 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep 

Onsdag 23-aug 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep 

Fredag 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 

Lördag 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 



Vi kommer träna på alla praktiska moment under både våren och hösten. 
Detta kan leda till grönt kort om du tränar på egen hand och vi tränare 
anser att du klarar av kraven som finns.  
 
Du köper ”juniorstegen” som alla måste ha i shopen för 150kr.  
Det är ett enkelt verktyg för att följa våra juniorers utveckling mot det 
gröna kortet. Både för oss tränare och er föräldrar! 
 
Regelvandring och spel för järndrivern: 
6/6 14-16 
 
Anmälan görs på anslagstavlan! 

 

Teori och grönt kort 



De olika märkena kan du köpa i shopen för 20kr/st. 









Målet för 2017 



Spelkvällar 2017 

Spel på banan 6 hål för dig som har hcp 37-54 eller ännu inte tagit 
grönt kort men fått OK av tränarna för spel på banan.  
Fredagarna  12/5, 2/6, 16/6, 25/8, 8/9, 22/9 
Starttider mellan kl.17.00-18.00.  
Anmälan på junioranslagstavlan krävs, en fadder (förälder) per 
boll behövs som markör.  
Det går bra att använda dessa tillfällen för att spela upp för de 
olika märkena.  



Tjejaktivitet 
En aktivitetet för alla tjejer som deltar i verksamheten, oavsett 
spelstandard och tidigare erfarenhet. 
Vi har olika stationer i och runt klubbhuset och på övningsfältet. Det 
blir en blandning av ”roliga” aktiviteter och träning. 
Vi avslutar med grillning och prisutdelning på restaurangens altan. 
 
Datum 2017 
29 april kl 15-16 
25 maj kl 16-17 
4 juli kl 15-16 
9 augusti kl 16-17 
16 september kl 15-17 
 
Anmälningslista finns på anslagstavlan i god tid. 
Ansvariga: Linda m.fl. 



Skandia Cup Sommarläger 
Även i år kommer vi arrangera ett läger där vi tränar 5 
timmar/dag tillsammans med oss tränare och med viss 
hjälp av de äldre juniorerna för ännu mera inspiration. 
Dag tre spelar vi Skandia Cup klubbkval för alla med hcp 
36 eller lägre. Startkit till alla spelare. 
För dom som har hcp 37-54 eller ännu inte har något hcp 
anordnar vi en egen liten 9-håls tävling, så alla får 
möjlighet att spela på banan. 
 
26-29 juni, kl. 09.00- ca. 15.00 
 
Anmälan sker i shopen! Max 40 juniorer, först till kvarn… 
 
Pris: 1250kr inkl. lunch alla dagarna, faktureras. 



Skandia Cup 28/6 
En av Sveriges största junior tävling  som går över hela 
landet.  
För åldrarna 13år upp till 16 år  och med hcp 36 eller 
lägre är det kval till: gruppfinalregionfinalriksfinal.  
 
För yngre spelare med officiellt hcp spelas endast 
klubbtävling och för spelare med hcp 37-54 eller utan 
grönt kort spelas de sista nio hålen från 150 m som en 
egen liten tävling, gärna med förälder som 
fadder/caddie. 
 
Ingår i Skandia Cup-lägret 



Tävlingar - juniorpokalen 
Juniorpokalen är klubbens egen juniortävling och spelas med fem 
deltävlingar.  
I varje deltävling delar vi ut priser till de bästa flickorna och 
pojkarna både netto och brutto, och vi har en egen klass för 
pojkar och flickor med Grönt Kort hcp 36+. 
 
I flick- och pojkklasserna har vi dessutom en order of merit där 
spelarna får tillgodoräkna sig sina tre bästa tävlingar .  
Vid årets slut belönas vinnarna i såväl netto som bruttoklassen 
men vandringspriserna tillfaller bästa flicka och pojke i 
nettoklassen.  
 
Speldatum 2017: 1 maj, 6 juni, 8 juli, 12 aug, 2 sept 



Aktiviteter – junioravslutning 30/9 

Årets sista aktivitet, samling kl. 12.30 
Gäller för alla i träningen 
Våra äldre juniorer är faddrar och tar hand om 3-4 yngre juniorer 
Spel 6hål på banan, scramble 
Flera andra aktiviteter såsom frågesport, femkamp 
Avslutas med grillning, prisutdelningar mm. 



JEK Aktiviteter 2017 
21-23/4 Haverdalslägret 
Vecka 17-24 Vårterminens träning 
1/5 Juniorpokalen 1 
12/5 Spelkväll 
2/6 Spelkväll 
6/6 Juniorpokalen 2 
6/6 Uppspel Järndrivern 
16/6 Spelkväll 
26-29/6 Skandia Cup Sommarläger 
28/6 Skandia Cup 
Vecka 27-33 Sommarträning (ej v. 28) 
8/7 Juniorpokalen 3 
31/7-4/8 Göteborg Golf Cup 
Vecka 34-37 Höstterminens träning 
12/8 Juniorpokalen 4 
25/8 Spelkväll 
2/9 Juniorpokalen 5 
8/9 Spelkväll 
22/9 Spelkväll 
30/9 Höstavslutning 
V 44 Höstläger Spanien 
 



Information  

Hemsidan www.partillegk.se  
Nyhetsbrev 
Mail 
Facebook – Partille GK Öjersjö 
SMS 

http://www.partillegk.se/


Övrigt  

 
 
 
 
Dekaler ”Jag stöder juniorerna” 


