
 
 

BARN & JUNIORTRÄNINGEN 2013 
 
 
Ungdom och juniorträningen på Forsbacka Golfklubb präglas av glädje och gemenskap. Klubben har alltid prioriterat barn och 
ungdomsträning, detta har resulterat att Forsbacka GK har haft så väl dam som herrlag i golfens elitserie. Träningen riktar sig 
emot barn och ungdomar i ålder 6 till 21 år. Under säsongen 2013 har klubbens kommitté som mål att flera ungdomar ska spela 
mera golf på banan och delta i tävlingsspel. Vi tror att detta är två viktiga delar för att öka glädjen och gemenskapen. Nedan kan 
ni läsa mera om de olika grupperna och deras träning.  
Nyhet för denna säsong är att samtliga som deltar i klubbens träning har fri tillgång till rangebollar. 
 
 
 

Forsbackas träningsgrupper för barn och ungdomar 
- Golfkul /Roliga grunder (6 – 9 år): Här leker vi golf, gruppen samlas två ggr/vecka med ledare. Kostnad: 500 kr 

 
- Callaway-flickor/Lära att träna (9 – 12 år): Vi fortsätter med leken i centrum. Svingteknik, regler och golfvett 

introduceras sakta men säkert in i leken. Här försöker vi också att smyga in tävlingsmomentet i träningarna. Kostnad: 
600 kr 

 
- Callaway-pojkar/Lära att träna (9 – 12 år): Se Callaway-flickor  

 
- Ben Hogan/ Träning för träning (pojkar & flickor 13 – 16 år): Fortfarande är glädje och gemenskap förstås. Fokus kring 

svingteknik, regler och golfvett samt tävlingsspel ökas gradvis. Vi har alltid individen i fokus. Detta betyder att alla 
ungdomar inte behöver träna och tävla på samma sätt. Kostnad: 600 kr 

 
- Team Forsbacka/Träna för att tävla och vinna: Denna grupp är klubbens elitlag. Ungdomarna spelar tävlingsgolf på 

högnivå och golf är deras första idrott. Kostnad: 800 kr 
 

- Cobra/Träning för träning: En ny grupp med lite nytt tänk kring golfträning. Glädje, gemenskap och spela på banan 
kommar att vara det viktigaste för denna grupp. Vi kommer att spendera mindre tid på övningsfältet, och mera tid på 
banan. Kostnad: 400 kr 
 

 
Nybörjarkurs/Gröntkort 

- Nybörjarkurs för barn (6 – 12 år) & Nybörjarkurs för ungdomar (13 – 21 år): Kontakta klubbens kansli för mera 
information eller gå in på vår hemsida, forsbackagk.se. Under ”Junior och Elit” finner ni informationen. 

 
Vad händer under säsongen 2013? 

På forsbackagk.se under ”Junior och Elit” hittar ni ett program för säsongen. Förutom den vardagliga träningen så kommer 
juniorkommittén anordna läger, tävlingar, utflykter och fadderspel. Barn & ungdomsträningen på Forsbacka GK är så mycket 
mer än golfträning! 

Hur anmäler jag mig till en träningsgrupp och vad kostar det? 
På forsbackagk.se under ”Junior och Elit” finner ni anmälningsformulär, prisinformation och en mera detaljerad plan för varje 
träningsgrupp. Vid frågor kontakta klubbens kansli, 0532 – 616 90, eller skicka mail till pro.fogk@telia.com 
 
 
Varmt välkommen till Forsbacka Golfklubb! 
Hälsningar 
Forsbacka GKs Juniorkommitté 
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