
Vad behöver DU och golfbollen veta för att nå era MÅL 
 

LAGAR 
 

HASTIGHET – BLAD – SPÅR – 
INFALLSVINKEL – CENTRERING 

 
Inför slaget – 3 principer (av 14) 

 
GREPP – UPPSTÄLLNING – SIKTE  

(Hur påverkas lagarna och bollflykten ?) 
 

Säsongsplanering: När prioritera Teknik – Mål – Fysik – Mental  
 
Lågsäsong: FYSIK – TEKNIK – MENTAL – MÅL  
(Nov – Mars) 50% 20%      20%        10% 
 
Vårsäsong: TEKNIK – MÅL – FYS – MENTAL  
(Mars – Maj) 50%    30%     10%     10% 
 
Tävlingssäsong: MÅL – MENTAL – TEKNIK – FYS  
(Maj – Oktober) 60%      15%   15%     10% 
 
Veckoplanering: Skapa en fast struktur för att vara mentalt 

förberedd inför ett pass ger kvalité, 
självförtroende och en jämn utveckling. 
Mätbara övningar för alla typer av slag. En 
flexibel del utifrån rondanalyser. 

 
Dagsplanering: Vilken ordning de olika slagen tränas. Vad 

gör du före och efter passet. Kost och 
energiintag! 

 
Passplanering: Mål och syfte med träningspasset:  
                                 #1 HA ROLIGT och Utvecklas 
 

 
 



Skilj på 
Enformig – Strukturerad – Slumpartad träning 

i dina träningspass 
 
Teknik: Fokus inåt (ej bollbana). Korta slag/klubbor, lugna 
svingar, en sak i taget, drillar, torrsvingar, speglar, överdriva!  
 
Feedbacknycklar: Hur vet du att det är rätt? Bollbana bekräftar 
rätt teknik. V-A-K. Ge det tid (47 dagar). OBS! Fokus på 
bollbana kan ändra din teknik, t.ex. träna draw om du har 
sliceproblem.  

 
Mål: Fokus utåt mot bollbanan eller målet. 
Ett slag i taget, byta klubba så ofta som möjligt. Alltid med 
slagrutin. 

  
Tid: Många korta pass med hög fokus. Varje slag med låg 
fokus gör dig till en sämre spelare 
 
Utvärdering: Skriv ner vad du genomförde. Vad gick bra, 

hur var din fokusering, resultat mätbara 
övningar. 

 RONDANALYSER: Hur bra är du på olika 
slag även på träning. 

Exempel pass:  Uppvärmning + diagonalövningar 
Chip grundteknik/träff 15 bollar 

 Sikte 10 bollar 
 Målträning 40 bollar nya lägen/klubbor

  
 Wedgar rytm/tempo 10 slag 
 Teknikcheck PW-j5 30 bollar med 3 pauser 
 Målslag olika klubbor 30 bollar 
  
 Puttning siktesövning 20 puttar 
 Längdkänsla olika avstånd 30 puttar 
 Målövning sänka runt hål 4x8 puttar 
 

 



   
Grepp: Veta exakt hur du vill hålla i klubban: I fingrarna-kudde-tummplacering-V+V-
grepptryck. 
Uppställning: Balans, linjering, mekanik: Rak rygg-parallellt (fötter-knän-höfter-axlar-
ögon-armar 
Träff: Centrering, bollkontakt, skruv. 
Sikte: Linjering i förhållande till målet  

 Längd/Avstånd: Hur vill du kontrollera? Visuellt eller positioner. Hur långt slår du med 
varje klubba. Kunna spela efter mått. 
Målövningar: Klara av din nivå – höj ambitionen gradvis. 
Olika lägen: Droppa bollen, olika ruff, torvhål. 
Spelövningar: Träna som du tävlar 
Repertoar: Olika höjd, skruv, rull. 
Rutin: ”Slagzon”. Analys – Beslut – Förankring – Genomförande – Assa/Dissa.  
Assa: Förankra bra slag med känsla eller uttryck. Kom på dig själv med positiva 
utföranden. 
Dissa: Koppla bort dåliga slag, likgiltig? Konstatera! Snabbt hitta rätt känsla igen. 

 
Självbild + Självkänsla = Självförtroende 

 
Verktyg mental Böcker, avslappningsband, STR, övningar på range 

eller bana t.ex 100% beslut och rutinen. 

 
 
FYSISK TRÄNING FÖR ELITGOLFARE !!! 
 
Varför behöver vi som golfare fundera över fysträning ?? 
 
Öka din slaglängd, förebygga skador – förslitningar, öka din 
träningsuthållighet både mentalt och fysiskt, förbättra din 
motorik och timing plus en höjning av din allmännna må – bra – 
faktor . 
 
Vi har ca. 660 muskler i kroppen. Att promenera involverar ca. 
340 av dem. Golfsvingen är en av de mest avancerade 
idrottsliga rörelserna man kan utföra. Mycket muskler blir det!! 
 
Viktigt !! Att ha en jämn muskelstyrka över hela kroppen. Uppe 
– Nere – Höger – Vänster – Bak – Fram. (Ben – bål – rygg – 
underarmar) 
 



Viktigt!! Att ha en fungerande muskelstruktur – dvs motorik 
genom RÖRLIGHET. ( Säte – bål – ben – höftböjare – bröst) 
 
Golfen är komplex: Du ska explosivitet för att lätt få fart på 
klubban – samtidigt skall Du ha uthållighet under 5 – 10 timmar. 
 
Styrketräna både tungt (från ca 16 år när du växt färdigt) med få 
repetitioner och lätt med många repetitioner. Börja lätt.  
Stretcha mycket. Konditionsträna.  
 
Vintertid kan du köra 3 – 5 pass i veckan. Sommartid 1 – 3 pass 
i veckan med styrketräning och uthållighet. 
 
Vad saknar Du ??? Behöver Du rörlighet ? Större muskelsnitt ? 
Uthållighet? Explosivitet ? Timing/Motorik ?  
 
 
 


