
 

 

Golftjej Viksjö är en satsning för tjejer som vill spela mer golf och hitta andra golfkompisar. Syftet 

med satsningen är att golfklubben ska bli en trygg miljö där gemenskap mellan varandra är grunden.  

Aktiviteterna riktar sig till de som är 8 - 16 år och medlemmar i Viksjö GK. Golftjej Viksjö är 

kompletterande verksamhet för att skapa bättre relationer mellan de tjejer som finns i klubben. 

Under säsongen 2021 kommer golfklubben erbjuda fyra träffar, där föräldrar och ledare tillsammans 

med tränare Sandra Brink kommer stå för innehållet. Aktiviteterna är gratis och anmälan gör ni på 

hemsidan under Golftjej Viksjö.  

OBS! Om ni inte vet om ni kan så går det gärna bra att anmäla er och sedan avanmäla senare. 

Avanmälan görs till sandra.brink@viksjogk.se. 

 

Program 2021 

Vår: 

Träff 1 – 9 maj kl. 13.00 – 16.00 – Spelträff – Anmäl görs senast onsdagen 5/5 

Första träffen handlar om att vi ska lära känna varandra och spela tillsammans. Vi träffas och kör lite 

övningar och uppvärmning innan vi gå ut och spelar. Tjejerna kommer spela i grupper om 3 där äldre 

juniortjejer från klubben samt föräldrar går med som stöd. Syftet är att spela mer ute på banan och 

dessutom få tips som underlättar spelet. Dagen leds av Sandra Brink med föräldrar samt äldre 

juniortjejer från klubben som går med på banan. 

Träff 2 – 29 maj kl. 14.00 – 17.00 - Anmälan görs senast 26/5 

Under andra tillfallet kommer vi träffas och träna på putting green och stora övningsområdet. Väl där 

kommer vi göra både övningar och utmaningar men dagen kommer även bestå av frågesport och 

lekar. Tjejerna kommer även få ta del av fikapaus tillsammans. Syftet med denna träff är att lära 

känna varandra men även klubben och dess områden. 

Ta gärna med en kompis som inte spelar golf eller som inte är med i vår träningsverksamhet på träff 

2.  

Höst: 

Träff 3 – 8 augusti kl. 13.00 – 16.00 - Anmälan görs senast 1/8 

Den tredje träffen kommer innehålla golfträning med lagaktiviteter och dessutom kommer vi äta 

glass och umgås. Tjejerna kommer bland annat få ta del av utmaningen fångarna på fortet där alla 

kan delta och bidra. Syftet är att skapa gemenskap och samhörighet samt inspirerar till att golf inte 

alltid behöver spelas enskilt utan även i lagform. 

Ta gärna med en kompis som inte spelar golf eller som inte är med i vår träningsverksamhet på träff 

3.  

 

 



 

 

Träff 4 – 26 september kl. 14.00 – 17.00 – Spelträff och avslutning – Anmälan görs senast 22/9 

Under sista träffen är tanken att vi spelar tillsammans på 9-hålsbanan. Vi kommer också genomföra 

olika aktiviteter i lag. Vi avslutar säsongen med fika, prisutdelning och fotografering.  

SGDF – Golftjej Stockholm 

Vi vill även passa på att påminna och lyfta möjligheten till att även delta i Golftjej Stockholm 2021. 

Stockholms Golfförbund har nämligen anordnat träffar för att inspirera och behålla fler tjejer inom 

golfen sedan 2012. Här möts och träffas tjejer från diverse Stockholmsklubbar och det är en 

ytterligare möjlighet att träffa kompisar och tjejer inom golfen. Läs gärna mer på vår hemsida, men 

även på förbundets egen hemsida för att veta mer. 

Viksjö- Golftjej Sthlm – läs mer här 

SGDF egna hemsida – läs mer här 

 

 

https://www.viksjogk.se/se/juniorverksamhet/junioraktiviteter-utanfor-klubben/golftjej-stockholm
https://www.sgdf.se/start/idrott/golftjej-sthlm

