
MEDLEMSTRÄNING FÖR 
KNATTAR
- HÖSTTERMIN

Visste du att Ringenäs GK:
• är Sveriges huvudcenter i     

Balance Golf.
• har en egen unik och barn-  

anpassad väg till utveckling.
• har flera Europamästare och 

svenska mästare bland sina 
ungdomar.

• satsar på att ha Sveriges                                            
största knatte- & junior-           
verksamhet.

• har en extra spelträning varje 
vecka

• låter alla knattar låna hem 
     utrustning utan kostnad

All träning sker enligt Balance Golfs riktlinjer där vi lär 
ut golf på ett enkelt och rätt sätt med glädje

 och helhet i fokus.

V. 36-V.49

OBS. UPPEHÅLL 

V. 42 & V.44



2-4 ÅR
Denna grupp passar barn som är mellan 
2-4 år. I denna träning förbereds barnen för 
idrott genom lek och rörelse. Varje pass är 50 
min som startar med fika och innehåller 
övningar som bygger deras motorik, 
koordination och kroppskontroll vilket på sikt 
bidrar till bättre inlärning. I denna grupp är 
föräldrarna med hela tiden och uppmuntrar 
sitt barn att prova olika övningar. 

5-6 ÅR
Denna grupp passar barn som är mellan 5-6 
år. I denna träning främjas barnens 
vidareutveckling på ett lekfullt sätt och med 
specifika golfövningar. Här börjar vi spela golf 
och startar resan mot att ta grönt kort (dvs. 
få spela på banan själv). Varje pass är 50 min 
långt.

Veckodag & tid   Vecka   
Onsdagar kl. 16.00-16.50 36-49 (Ej v.42 & v.44)

Huvudledare: Peter Franzén 

V.36-V.49
OBS. UPPEHÅLL V. 42 & V.44

Veckodag & tid   Vecka 
Tisdagar kl. 16.00-16.50 36-49 (Ej v.42 & v.44)
Torsdagar kl. 17.00-17.50 36-49 (Ej v.42 & v.44)

Huvudledare: Thomas Lindström & Peter Franzén 

7-8 ÅR

Veckodag & tid   Vecka   
Tisdagar kl. 17.00-17.50 36-49 (Ej v.42 & v.44)
Torsdagar kl. 16.00-16.50 36-49 (Ej v.42 & v.44)

Huvudledare: Thomas Lindström & Peter Franzén

Denna grupp passar barn som är mellan 7-8 
år. I denna träning fortsätter vi att utveckla 
barnen utifrån deras individuella fysiska 
förmåga och utvecklingskurva. Här börjar vi 
fokusera mer även på golfvett, regler, spel 
och mat. Målsättningen är att spela på den 
stora golfbanan med satsning mot att ta 
grönt kort. Varje pass är 50 min långt.

Terminsavgift: 800 kr/knatte

Medlemskap och lån av utrustning är gratis för 
knattarna under terminerna.
Vi bjuder även alla föräldrar på kaffe medan ni 
väntar på barnens träningar.

INFORMATION

MEDLEMSTRÄNING FÖR KNATTAR
På Ringenäs Golfklubb erbjuder vi en rolig och familjär knatteträning året om för alla 

barn mellan 2-8 år. Vi leker och utmanar dem för att gynna utvecklingen av 
koordination, motorik och styrka samtidigt som vi varvar med golfövningar. Vi har 

även spel på banan och andra sociala aktiviter. I träningen jobbar vi alltid för att skapa 
både gemenskap och kamratskap i grupperna.

 Hos oss på Ringenäs är alla välkomna!

Anmäl till golf@ringenasgk.se, online på www.rigk.se eller telefon 035 - 16 15 90.


