
MEDLEMSTRÄNING 
FÖR JUNIORER 2018
Ringenäs juniorverksamhet riktar sig till dig 
som är mellan 9-21 år, oavsett om du är 
nybörjare eller spelat länge!

TRÄNA ÅRET OM

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 juniorverksamhet

• har en extra spelträning varje 
vecka under sommaren

• utöver golf uvecklas våra        
juniorer inom kost, kropp och 
tanke.

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

 och helhet i fokus.



TRÄNINGSGRUPPER 
Träningsgrupperna passar dig som ännu inte tagit 
grönt kort upp till dig som har spelat en del på 
Ringenäs touren och vill tävla mer i år. Grupperna 
delas in utifrån ålder och nivå av golfutvecklarna 
samt i största möjliga mån utifrån önskemål om 
träningsdag och träningskompis. Åldersgrupper: 
9-11 år, 12-13 år & 14-21 år. 

Här kan du välja vilka terminer du önskar träna:
• Vårtermin            v.4-13  Träning 1 gång/v.
         Träningsavgift: 800 kr
• Sommartermin v. 18-33 Träning 1 gång/v. 

         Träningsavgift: 1100 kr
Tillägg av en extraträning under sommarlovet, dvs. 
träning 2ggr/v. under v. 25-33 kostar 650 kr extra.
• Hösttermin        v.36-49 Träning 1 gång/v. 

         Träningsavgift: 800 kr

TÄVLINGSGRUPP

MINI-TOURGRUPP

Tävlingsgruppen passar dig som spelar och tävlar 
på Ringenäs tour och Skandia tour (Hallands-
touren). Förberedelse för prestationsinriktad 
golf - ”träna som du tävlar”.

• Gruppträning sker året om:
 V. 16-24 - träning 2 ggr/v.
 V. 25-33 - träning 3 ggr/v.
 Vår & höst - Fysträning/golfträning 1 gång/v.
• Subventionerat medlemskap på Golfarenan 

(-25 % på avgiften).

Träningsavgift: 2400 kr

Mini-Tourgruppen passar dig som vill avancera på 
Skandia Tour-stegen och vill tävla på JMI.

• Gruppträning sker året om: 
 V. 16-24 - träning 2 ggr/v.
 V. 25-33 - träning 3 ggr/v.
 Vår & höst - Fysträning/golfträning 1 gång/v.
• Enskilt tillfälle med golfutvecklare. 
• Subventionerat medlemskap på Golfarenan 

(-25 % på avgiften).

Träningsavgift: 2600 kr

TOURGRUPP 
Gruppen tas ut av golfutvecklarna. Juniorernas
målsättning är att ha golf som prioriterad sport, 
tävlingsinriktad prestationsgolf efter 
utvecklingsplan. 

• Gruppträning sker året om:
 V. 16-24 - träning 2 ggr/v.
 V. 25-33 - träning 3 ggr/v.
 Träning 1 gång/v under vår & höst.
• Enskilda tillfällen med golfutvecklare. 
• Individuell utvecklingsplan i golf & fys.
• Möjlighet till idrottspsykologisk rådgivning.
• Subventionerat medlemskap på                   

Golfarenan (-25 %). 

Träningsavgift: 2900 kr

JUNIORTRÄNING PÅ RINGENÄS
På Ringenäs Golfklubb erbjuder vi en rolig, utvecklande och familjär juniorträning året om för 

alla mellan 9-21 år. Vi genomsyrar all vår träning av ett helhetstänk som följer våra ledord: 
Se alla, Utveckling och kamratskap. Delarna i helheten är rörelse (teknik), kropp (fysik), Spel 
(förståelse/taktik), Kost, Tanke och rätt utrustning. Alla som önskar erbjuds att ta grönt kort, 

vi erbjuder övernattningsläger och arrangerar egna tävlingar. Fria rangebollar ingår även 
under receptionens öppettider. Hos oss på Ringenäs är alla välkomna!

Anmäl med blankett till oliwia@ringenasgk.se.

För träningsgrupper har vi spel på 50 bana, spel på 100 bana, Torsdagsspel, Juniortour och läger.
För Tävlingsgrupp, Mini-Tourgrupp & Tourgrupp har vi inspel med golfutvecklare/ledare, Juniortour, 

Skandia tour & läger.

SOCIALT/SPEL FÖR OLIKA GRUPPER

U T V E C K L I N G S T R A P P A N  -  H I T T A  R Ä T T  G R U P P


