
Vellinge GK – Junior – 23 
Vill du vara en del i vårt gäng? 

Några exempel på våra aktiviteter  

 

Vilken träning passar dig?  
Som vi skrev ovan så vi skruvat lite på vår verksamhet. Under 2023 kommer det finnas flera 

attraktiva alternativ för att utvecklas och ha kul. Första steget i vår trappa är Golfkul som passar den 
som vill prova på första gången. Det andra steget är för dem som tränade Röd, blå, gul grupp förra 

året. Men även de som tränade i orange grupp förra året passar detta alternativ bäst. I det 2:a 
steget ligger de flesta som går i träning, funkar även bra för nybörjare som har kompisar som redan 

spelar. Det 3:e steget är för dem som har lite mer ambition med sitt spel och därför är det 2 
träningar i veckan. 4:e steget är vår elitgrupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är nytt år som ger nya möjligheter att utveckla sin golf, vänskaper och utöva den roligaste sporten som finns. 
Vi kommer att ha flera olika nivåer på grupper likt tidigare år, men vi har skruvat lite på upplägget. Grupperna 
kommer vara större MEN fler tränare på varje pass. Just för att få gemenskapen att träffa fler golfkompisar, 
glädjen att träna tillsammans och utan att tappa kvalité för utvecklingen. Så de dessa blir ledord för 2023. 
- Gemenskap   - Glädje    - Utveckling 
Vi vill att klubben ska vara stället våra unga golfare väljer att hänga av de anledningarna. Våra aktiviteter under 
hela åren kommer ha utgångspunkt i ledorden.  
 
 
 
 

 Läger 
Påskläger 3-5 april 

Sommarläger 19-22 juni 
Höstläger 30 okt-1 nov  

Aktiviteter 
Juniortävlingar 

Teen cup 
Avslutningsmiddag 

Veckotävling 
Maj-Augusti för alla som är 

med i vår gruppträning. 
 

Golfkul/ 1:a steget.  
 
- Kallades för orange/grön grupp 
förra året.  
- Riktad mot nybörjare i spelet som 
vill ha introduktion till sporten och 
slutligen ta grönt kort men mer 
fokus på att ha kul tillsammans.  
- Ca 20 sammankomster under året, 
träning från feb-nov. En gång i 
månaden under vintersäsongen. 
Fokus på vår/höst träning men 4 
träningar under sommaren. 
- Veckotävling 
 
Pris: 1000:- 
 
  
 

Juniorträning/ 2:a steget 
 
- Röd, Gul, Blå 
- Passar bra för de som tränade i 
orange grupp förra året.  
- Målsättningen är att alla ska få ett 
grönt kort, så de kan spela på 
banan. 
- 1 gång i veckan. 
- ca 30 träning från feb-nov. Mer 
frekventa träningar från feb-nov.  
- Veckotävling 
- Daniel kommer delta på vissa pass. 
 
Pris: 2000:-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap i klubben krävs för att vara med på träning. För juniorer som ännu inte har grönt kort 
är kostnaden för medlemskap följande.  
Knatte 0-10 år 300:- 
Yngre junior 11-15 år 800:-  
- Tillgång till par 3 banan där man kan ta sitt gröna kort.  
- Tillgång till träningsloftet. 
- Fadderrundor på banan. (endast Vellinge Gk.) 
- Spel på banan efter grönt kort. 
 
Se på hemsidan om våra ordinarie medlemskap. Vellinge GK | Medlemskap 
 
Obs! 
Önskar man att enbart träna vår/sommar eller sommar/höst så finns det möjlighet till det till an 
avgift på 75% av hela beloppet.  
 
Eventuella frågor görs till junior@vellingegk.se  
 
Anmälan görs via denna länk. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ5phqJu0s5VB8H4kWK0eZY8v0slFK2rIMmyAL_ryKsDqhJw/vie
wform 
 
Mvh 
Juniorkommittén på Vellinge GK.  
 

 

Juniorträning/ 3:e steget 
 
- Vit  
- För dem som vill ha mer träning, 2 
ggr i veckan/2 timmar per vecka. 
Feb-dec. 
- Ambitionen med gruppen är att de 
ska testa på att tävla eller tävlar 
regelbundet.  
- Daniel tränar denna grupp. 
- Våra framtida elitspelare. 
- Veckotävling 
- Ingår privatlektioner 4 st 25 min 
(i par.) som bokas via Daniel.  
 
Pris: 3500:-  

Juniorträning/ 4:e steget 
 
- Svart grupp/Elit 
-Hög ambition med sin träning.  
- Året runt träning. 
- Tränar 2 ggr/v, 120 min pass.  
- Tävlar och representerar klubben.  
- Ingår 8 st 25 min lektioner bokas 
med Daniel. 
- Tillgång till studio/TM 
 
Pris: 4500:-  
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