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Obligatoriskt informationsmöte
för alla föräldrar hålls i restaurangen  
onsdag 18 april

kl. 18.00 för helt nya juniorer 
kl. 18.45 för juniorer i breddgrupperna och  
kl. 19.30 för juniorer i tävlingsgrupperna 
Juniorerna är självklart välkomna.

Tänk på
• Golfkul för 5–6 år

• Juniorträning från 7 år 

• Möjlighet för alla att träna 2 ggr/vecka

•  Uppdelning i Breddträning och Tävlingsgrupper

• Infomöten 18/4 för alla juniorer och föräldrar

Anmälan till junior träningen 2018

Håll dig
uppdaterad!
www.partillegk.se

Anmälan till juniorträningen görs endast via 
formulär på klubbens hemsida. Du gör en 
anmälan för varje barn och alla uppgifter 
måste fyllas i. När anmälan skickats kommer 
du till en bekräftelsesida, dessutom får du 
ett bekräftelse-mail till den e-postadress du 
uppgivit vid anmälan. Om du inte får någon 
bekräftelse så gör anmälan en gång till.

För frågor kring träning, gruppindelning 
mm kontakta Golfpro Rickard Thörnqvist 
0708-58 41 99 eller Klubbchef  Patrik Skoog 
031-98 70 43.

Anmälan vill vi ha senast  
4/4 via formulär på hemsidan  
partillegk.se/junior/juniortraning 

(därefter endast i mån av plats)

Allmän information
Hos oss är alla juniorer i åldrarna 5–21 år välkomna!

Viktiga datum
• Vårläger på Haverdal 20–22 april 

• Vårtermin v. 17–24

•  Sommarträning för alla vecka 26–33  
(ej vecka 28) på måndagar kl 17.00–17.50 

• Hösttermin v. 34–38

• Teen Cup läger 25–28/6

• Grönt kort läger 18–20/6

• Knatteläger 3–4/7

• Höstavslutning för Golfkul 23/9 kl 16.00. 
  Tävlingar, prisutdelning och grillning.

•  Höstavslutning 6 oktober kl 12.30 för bredd- 
och tävlingsgrupper, då spelar vi på banan, 
har lite tävlingar, grillar och avslutar med en 
prisutdelning.

Hos oss är träningen öppen för både medlemmar och icke medlemmar.  
För att delta i juniorträningen krävs inga förkunskaper, alla är alltså välkomna!

Gruppindelningarna görs efter ålder och spelstandard. Åldersindelningarna enligt schemat  
är preliminära och vi försöker forma grupperna så gott vi kan allt eftersom anmälningarna  
kommer in. De definitiva grupperna hittar ni på klubbens hemsida senast den 8 april. 

Tillsammans med AKI Golf  Travel  
arrangerar vi ett tränings- och spel-
läger till Spanien under höstlovet. 
Juniorer som är 14 år eller äldre får 
åka själva medan juniorer 13 år och 
yngre måste ha med en förälder.  
Obs! endast en förälder per familj! 
Handicap -36 eller bättre är ett krav. 

Under veckan spelar vi golf  tillsammans  
fem dagar. Dessutom lägger vi in träning  
2–3 timmar per dag före/efter spel. En ledig 
dag för vila, utflykt eller egen träning.

För juniorer kostar det ca 11.000 kr och för 
medföljande föräldrar ca.12.000 kr. Då 
ingår flygresa, 7 nätter i dubbelrum, halv-
pension (frukost & middag) alla dagar samt 
för juniorerna enklare lunch under de fem 
golfdagarna, 5 greenfee, samtliga transporter, 
för juniorerna ingår organiserad träning  
2-3 timmar per dag, rangebollar. Tävlingar.

Mer information om höstlägret 2018 med 
resmål, exakt pris och anmälningsförfarande 
presenteras under våren.

Höstläger till Spanien vecka 44 

Ålder 9–15 år. Detta läger riktar sig 
till dig som varit med minst en vår-
säsong i juniorträningen och vill ta 
grönt kort. 

Grönt kort innebär att du själv kan åka till 
annan bana och spela. På Partille GK kan du 
spela i vuxet sällskap utan grönt kort när du 
är knattemedlem. Du behöver kunna läsa och 
skriva hjälpligt för teorin som vi gör mesta 
dels ute på banan. Teoriprov görs skriftligt 
men du får hjälp med läsförståelse.

Vi tränar 9–15 varje dag varvat med teori 
och praktik. Lunch ingår. Anmälan görs via 
formulär på hemsidan. Observera att det är 
begränsat antal platser (24 st) och först till 
kvarn gäller.

Grönt kortläger 18–20/6

Ålder 5–8 år. Detta läger riktar sig till 
dig som redan spelar eller vill testa 
på golf  på ett lekfullt sätt. 

Vi tränar och busar med alla typer av slag 
från putt till utslag och lär oss samtidigt 
några regler. Föräldrar får gärna vara med 
på några spelövningar för säkerhetens skull.

Vi tränar 9–15 båda dagarna. Lunch ingår. 
Anmälan görs via formulär på hemsidan. 

Observera att det 
är begränsat antal 
platser (24 st) och 
först till kvarn 
gäller.

Knatteläger 3–4/7

Lägeravgift 

  800:-
per junior

Lägeravgift 

  1300:-
per junior



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. När du tagit ditt Gröna Kort 

behöver du bli medlem i någon golf-
klubb. Spel på banan i samband med 

höstavslutningen ingår i träningsavgiften.

Medlem
Fritt spel på banan hela säsongen, om du har handicap 
54 eller lägre kan du spela själv.

Avgifter till SGF inkl. Svensk Golf, försäkring, Medlemskort inkl. 
inloggning till Min Golf med tidsbokning och handicapjustering.  
Möjlighet att representera klubben i tävlingar som t.ex. Göteborg 
Golf Cup, Juniorserien, PGA junior ProAm, samt delta i klubbens 
hela verksamhet såsom träningsläger etc. Se avsnittet om 
Breddträning för priser på medlemskap. Saknar du handicap 
kan du spela tillsammans med fadder på banan så snart du 
blivit godkänd för detta av tränarna.

Svenska Golfförbundets junior- 
tävlingar byter namn till Teen Tour 
och Teen Cup. Vi arrangerar 25–28/6 
ett fyradagars sommarläger för 
juniorer i träning mellan 7–16 år där 
vi den tredje dagen spelar klubbkval i 
Teen Cup. 

Teen Cup är en rikstäckande juniortävling 
där alla med hcp 36 eller lägre har möjlighet 
att gå vidare från klubbkvalet till gruppfinal, 
regionfinal och sedan till en riksfinal. 

Det är ett dagläger som innebär träning och 
spel på banan från 9.00 till ca. 15.00. Under 

lägret kommer vi blanda teknikträning med 
övningar och roliga små tävlingar. Självklart 
kommer vi försöka göra grupperna så 
homogena vi bara kan. Tränarna kommer 
under dessa dagar ha hjälp av de äldre 
juniorerna som kommer att hjälpa till med 
övningar och tävlingar samt bidra med riktig 
golfinspiration! 

Under dag tre spelas Teen Cup då vi startar 
kl. 08.00. Deltagare med 36 eller bättre i 
hcp spelar 18 hål medan de med hcp 37–54 
spelar en 9-hålstävling. Vi avslutar som 
vanligt ca. 15.00.

Lunch ingår alla dagar. Anmälan görs via 
formulär på hemsidan. Observera att det är 
begränsat antal platser (40 st) och först till 
kvarn gäller.

För spelare utan handicap rekommenderar  
vi istället Gröna Kort-lägret 18–20/6 eller  
knattelägret 3–4/7.

Juniorläger på Haverdals GK 20–22 april
Ett av de säkraste vårtecknen är 
juniorlägret på Haverdals GK. För 
20:e gången startar vi säsongen med 
ett läger på Haverdals GK strax norr 
om Halmstad. Med en kort resa och 
utmärkta träningsmöjligheter blir det 
ett effektivt läger. Banan är snäll och 
passar alla kategorier, särskilt tidigt 
på våren innan ruffarna har växt upp.

Vi reser ner på fredag morgon och kommer  
tillbaka sent på söndag kväll. Vi bor gemen-
samt i vandrarhem på Tylöbäck. Det blir 
tre intensiva dagar med spel och mycket 
träning med våra pros. För att kunna följa 
med behöver du ta helst ledigt från skolan på 
fredagen alternativt få skjuts av föräldrar ner 
efter skolan på fredag eftermiddag.  

I resan ingår följande:
Resa, boende 2 nätter, 3 greenfee, fria bollar 
på rangen samt organiserad träning. All 
mat ingår och serveras på golfklubben. Vi 
vänder oss i första hand till dig som har hcp 
–36 eller bättre och har fyllt 12 år, men vi 
gör gärna undantag om det finns plats. Vi 
tycker att lägret är en bra möjlighet att starta 
säsongen och klubben subventionerar därför 
lägerkostnaden något. Vi behöver också 
hjälp av föräldrar, helst en förälder per 4-5 
golfungdomar, som har möjlighet att köra. 
Kostnaden för förälder som transporterar 
juniorer är ytterligare något subventionerad 
(1 600 kr) men ingen milersättning utgår. 
Anmäl intresse så kontaktar vi er, då vi  
planerat transporten.

Bindande anmälan skickas via formulär på 
hemsidan senast den 1/4. Faktura på läger- 
kostnaden skickas från Partille GK efter 
lägret. Mer information inför lägret kom-
mer per e-post. Har du frågor kontaktar du 
Klubbchef  Patrik Skoog på 031-987043 
eller via klubbchef@partillegk.se  

PS. Vi har lite 
olika tävlingar under 
lägret och behöver 
sponsorer till våra 
prisbord. Kontakta 
oss om du har  
möjlighet att teckna 
ett sponsorpaket 
eller kan skänka lite 
priser! DS

Lägeravgift 

2300:- 
per junior

Teen Cup sommarläger 25–28/6

Lägeravgift  

1300:- 
per junior

Träningsläger 2018



Medlem 
3000 kr

Breddträning
Här finns träningen för dig som är nybörjare eller ännu inte kommit 
igång att tävla. Träningen omfattar totalt 13 veckor under våren och 
hösten, dessutom ingår sommarträning under sommarlovet. De som är 
medlemmar har möjlighet att träna två gånger per vecka. Sommar-
träning, teoriutbildning, juniorkvällar, avslutning och andra junior-
aktiviteter ingår. Anmälningsavgifter och lägeravgifter kan tillkomma.

Veckodag Tid Grupp Ålder Tränare

Tisdag 17.00–18.00 Flickor 11–13 Rickard

Tisdag 18.00–19.00 Pojkar 11–12 Rickard

Tisdag 19.00–20.00 Pojkar 13–14 Rickard

Onsdag 16.00–17.00 Pojkar 7 Christer

Onsdag 17.00–18.00 Flickor 14–21 Christer

Onsdag 18.00–19.00 Pojkar 9 Christer

Onsdag 19.00–20.00 Pojkar 15–21 Christer

Söndag 10.00–11.00 Flickor 7–8 Christer

Söndag 11.00–12.00 Pojkar 8 Christer

Söndag 13.00–14.00 Flickor 9–10 Rickard

Söndag 14.00–15.00 Flickor 11–13 Rickard

Söndag 15.00–16.00 Pojkar 10 Rickard

 
Preliminära gruppindelningar. Skriv i anmälan om ni vill träna  
2 gånger per vecka, även om det inte i det preliminära schemat 
finns 2 grupper för just er ålder. Vår ambition är att få ihop mer 
homogena grupper åldersmässigt och att ha skilda flick- och 
pojkgrupper.

Medlem
1450kr för en träning per vecka,  
2250 kr  för två träningar per vecka

Icke medlem
1850 kr för en  
träning per vecka

Träningsavgiften faktureras i början av april. Vid avanmälan efter 4/4 
faktureras för utnyttjade träningar, dock minst 500 kr.

Knattar 0–10 år 850 kr 
Yngre juniorer 11–14 1550 kr 
Äldre juniorer 15–21 år 2250 kr

Golfkul
Här lär vi ut grunderna i golf  på ett lekfullt sätt för de allra minsta. 
Vi ger alla möjligheten att upptäcka hur rolig golf  kan vara genom 
lekfulla övningar. Säsongen avslutas med en avslutning för alla  
golfkulsgrupper. Träningen omfattar totalt 13 veckor under våren 
och hösten. Anmälningsavgifter och lägeravgifter kan tillkomma.

Veckodag Tid Grupp Ålder Tränare

Söndag 16.00–17.00 Flickor 5–6 Christer

Söndag 17.00–18.00 Pojkar 5–6 Christer

Träningsavgiften faktureras i början av april. Vid avanmälan efter 4/4  
faktureras för utnyttjade träningar, dock minst 500 kr.

Träningsavgifter 

Träningsavgifter

Årsavgift för medlemskap 

1300 kr 
för alla

Tävlingsgrupper 
Det här är träningen för dig som har större ambitioner med din 
golf  och vill utvecklas genom träning, spel och tävling. Alla grupper 
tränar två gånger per vecka under vår- och höstterminen. Under 
tidig vår, sen höst och sommarlov tränar vi istället en gång per vecka. 
Självklart ingår alla aktiviteter i junior- och elitkommitténs regi.  
I träningsavgiften ingår minst 30 träningstillfällen, klubbtröja, helt 
fria rangebollar för eget bruk, tävlingsbidrag vid spel på distrikts- och 
rikstävlingar samt möjlighet att köpa subventionerade privatlektioner 
mm. Spelarna förväntas utföra motprestationer vid renplockning 
av driving range och vid vissa junioraktiviteter. Tävlingsgrupperna 
tränar v. 16 t.om. v. 43.

Träningsavgiften faktureras i början av april. Vid avanmälan efter 4/4 
faktureras för utnyttjade träningar, dock minst 500 kr

Veckodag Tid Ålder Hcp Tränare

Måndag 16.00–17.00 –12 0–36 Rickard

Måndag 17.00–18.00 13–21 26–36 Rickard

Måndag 18.00–19.00 13–21 16–25 Rickard

Måndag 19.00–20.00 13–21 0–15 Rickard

Torsdag 16.00–17.00 –12 0–36 Rickard

Torsdag 17.00–18.00 13–21 26–36 Rickard

Torsdag 18.00–19.00 13–21 16–25 Rickard

Torsdag 19.00–20.00 13–21 0–15 Rickard

Träningsavgift

Träningsgrupper 2018


