
 

 

TEAM VIKSJÖ GK 

 

Syfte: Ge spelare med ambitionen att bli bättre på sin 

golf möjligheten att träffas, träna och tävla mer 

 

Mål: Utbilda, Utmana och Utveckla Viksjös ungdomar i 

golfteknik, spel, mentalt, fysiskt och som människa för 

framtiden 

 

Värdegrund: 

Glädje, Gemenskap, Uppmuntran  

skapar Trygghet 

 

 

 



 

TEAM VIKSJÖ GK 
 

En spelare blir uttagen till Team Viksjö GK- Framtid på kriterier som rör: 

- Medlem i Viksjö GK  

- Ambition i träning/tävling, mognad, ansvarstagande och golfkunskap 

- Minst 4 externa tävlingar per säsong 

- Tränar året runt i träning – Sommar och Vinter 

- En spelare tillhör sin grupp under en hel säsong  

*En spelare som blivit uttagen till teamet blir inte bortplockad för ett dåligt år resultatmässigt om 

ambitionen finns kvar 

Som en del av teamet förväntar vi oss att du: 

- Lämnar in tävlingsplanering - Inlämnat senast 15e april 

- Skriver träningsdagbok – Tas med till extra träningarna och lektioner 

- För statistik – T ex. i Gamebook 

- Spelar minst 1 runda i veckan utanför organiserad träning  

- Tävlar regelbundet 

- Delta på fredagstävlingar- 50% 

- Tränar minst 15 timmar utöver spel per vecka- ink. organiserad träning- maj - oktober 

- Sköter sin fysträning året runt  

- Uppdaterar tränaren efter tävling 

- Närvarar på de träffar som teamet har – med undantag för tävling 

- Representerar teamet på ett bra sätt både på hemmaklubben och andra klubbar 

- Är med på Supporter Mästerskapet 

- Hjälper till med försäljning där pengarna går till juniorverksamheten 

- Agerar förebild för andra på golfklubben 

- Är Ledare i vår Golfkul och Knatteverksamhet (från året personen fyller 15 år) 

- Du som spelar i laget förväntas även delta som funktionär på minitouren som spelas på 

Viksjö GK  

- Som en förebild för andra ska du under året vara fadder för yngre knattar på klubben- Vara 

med minst en spelträning för knattar 

 

Team Viksjö GK består av två team - Utveckling och Framtid - vad spelaren erbjuds bestäms utifrån 

vilket team man tillhör. Vill ni veta mer är ni såklart välkomna att höra av er till oss tränare! 

 

Varma hälsningar, Sandra och Philip 

 

 #GOTEAMVIKSJÖ 

 


