
Juniorutvecklingen på Flens 
Golfklubb

Träningsläger och avslutning  med Teen cup



LÄGER PÅ FLENS GK
2018-06-25 och 2018-06-29

V 26

10 år-21 år (juniorerna)
Lägret startar med Lunch varje dag kl 1200

Samling kl 1230 Måndag - Fredag (klubbhuset)
                     Avslut kl 1500 eller 1600 se schema

Tävling Teen Cup kl 1300 - Fredag
Golfäventyret Cup från kl 1400- 1700 Fredag

Avslut kl 1900 - Fredag 
 Anmäl er i shopen eller på kansliet



Schema på Måndag 
Måndag: Eftermiddag

1200 Lunch

1230 Samling och genomgång av em

1245 Uppvärmning

1300 Pitching olika avstånd/hinder 

1400 (frukt och vätskepaus)

1415 Pitching Svåra lägen/Rangen Wedge

1500 Avslutning 

Glöm inte att fylla upp vattenflaskan
Ta med frukt,nötter och russin i bagen



Juniorernas schema Tisdag
Tisdag: Eftermiddag

1200 Lunch

1230 Samling och genomgång av dagen

1245 Uppvärmning 

1300 Chipning I 9 - I 7 green området

1400 Frukt och vätskepaus

1415 Chipning Wedge olika avstånd

1500 Par Tävling chipning/putt

1600 Avslutning

Glöm inte att fylla upp vattenflaskan
Ta med frukt,nötter och russin i bagen



Juniorernas schema Onsdag 
Onsdag: Eftermiddag
1200 Lunch

1230 Samling och genomgång av em

1245 Uppvärmning/korthålsbanan

1300 Tävling 

1430 Frukt och vätskepaus

1445 Rangen 
Bollflyktslagar/försvingsprincipen

1545 Driver

1600 Avslutning

Korthålsbanan efter lunch
Fixa skjuts (golfbilar)

Glöm inte att fylla upp vattenflaskan
Ta med frukt,nötter och russin i bagen



Schema på Torsdag
Torsdag: Eftermiddag
Lunch 1200

1230 Samling och genomgång av em

1245 Uppvärmning 

1300 Puttning övningar

1330 (frukt och vätskepaus)

1345 Puttningstävling 9 hål

1415 Bunker Korta och långa slag

1500 Avslutning

Glöm inte att fylla upp vattenflaskan
Ta med frukt,nötter och russin i bagen

EXTRA TID
KL 1000-1200 med vår Pro Jim



Teen cup

Lottning/indelning sker i klubbhus

Kl 1300 första boll

Avslutning 1900 med Käk

Käk till föräldrar 50 kr 

Schema på Fredag



Ledare till lägret ev föräldrar som hjälper till

Vår ledare hälsar alla varmt välkomna kl 1230 varje dag. Vår ledare är spindeln i 
nätet och har schemat för veckans aktiviteter. Upplägget går att få på mejl men 
även på hemsidan och FB. Där kommer det finnas information att få.
Föräldrar kan ställa upp i mån av tid, alltiallo, starters, four caddie och på tävling på 
fredag den 29 juni.



Upplägget syfte:
Vi ska ha varierande träningar med en tanke i allt vi gör. Golf- spelet ute på 
övningsområdet och på banan kan återkopplas efter dagen/ronden i 
klubbhuset. Diskussioner enskilt och i grupp kommer förekomma. 
Vi kommer att diskutera träningsläger, lägerdagar och hur tävlingar kan 
bedrivas, även på annan ort. Vi hoppas på att fler bli intresserade av att slå sig 
in och ta en plats i div 2 laget. Herrgolfen på onsdagar och torsdagar med bra 
bruttoscore ska också ha möjlighet att ta plats i seriespelet.
Veckan avslutas med Teen cup och Golfäventyret Cup.
KM med en egen juniorklass kommer finnas med i år också och där är 
förhoppningen att så många som möjligt deltar.
Ungdomsserie med 4 spelare. 
Vi kommer prata om Golfensdag 26 maj.
Lägerdagen i Landeryd var vi 13 st ett utbyte med Nyköpings gk.

Johan Thorell ledare och ansvarig för barn och ungdoms kommittén på Flens Golfklubb


