Handlingsplan för Juniorerna på Höganäs GK
Inledning
Juniorkommitten har diskuterat hur vi bättre kan ta hand om våra juniorer.
Följande nämns de viktigaste aktiviteterna vi planerat att genomföra under kommande
säsong. Därtill kommer ungdomarna deltagande i tävlingssammanhang både individuellt och
i lag. Här uppmuntrar vi till att tävla och ge sig ut på andra banor för att utveckla sin
tävlingsvana och delta i de lagtävlingar där vi har spelare i rätt åldrar.
Information till föräldrar och juniorer
Det är otroligt viktigt att hålla juniorer samt föräldrar väl informerade om juniorernas alla
aktiviteter inom golfen. Möjligheterna till tävling och träning samt hur vi satsar och stöttar
juniorerna i allt de gör oberoende av vilket nivå de befinner sig. Vi vill även komma närmre
föräldrarna för att skapa ett gemensamt intresse men också för att få föräldrarna mer
engagerade i de aktiviteter som sker både på och utanför klubben. Där tror vi att
informationen är en viktig del och kommer årligen bjuda in till informationsmöte som en
första träff inför säsongstart i samband med att juniorträningen börjar. Vid detta tillfälle ska
samtliga aktiviteter som är planerade inför året presenteras men också hur man anmäler sig
till individuella tävlingar. En kalender för juniorerna kommer att tas fram som ett bra
dokument för att hålla koll på alla aktiviteter/tävlingar.
Aktivitet för att rekrytera nya ungdomar till sporten
Skolsatsning
Golfaktivitetens fokus ligger i att få ungdomarna nyfikna och intresserade utav spelet och
idrotten men också i att tydliggöra värdena i vad golf har att erbjuda livet ut och det sociala
utbytet oavsett ålder eller fysik. Vi erbjuder kommunens ungdomar en gratis kurs om 6 ggr
en timmes träning under ledning av vår pro i månaderna april – maj. Detta med förhoppning
att vi ska få flera ungdomar intresserad av golf och kanske fler medlemmar och spelare i
klubben.
Aktiviteter för våra nuvarande juniorer
Spel på banan för juniorer utan hcp
En önskan från våra juniorer är att ”spela” mer golf. Golfen innebär oftast ett ständigt
nötande på olika sätt vad gäller olika moment och tekniker. Vi tycker att spelet är en viktig
del för utvecklingen och glädjen med sporten och vill därför få ut juniorerna mer på banan.
Här blir träningen mer verklig och juniorerna kommer tycka att golfen är roligare och mer
intressant. Denna aktivitet kommer vi helt att överlåta till juniorernas föräldrar. Hål 1-3
kommer varje torsdag under Maj-Juni kl 17-18 att vara tillgängliga för spel för de junioroer
som önskar spela mer på banan och ännu inte uppnått målen för handikapp.

Spel på banan om fredagar
Juniorkommittén prioriterar spel på banan mycket högt. Därför ligger spel på banan som
fokus för våra ungdomar i alla åldrar. De äldre juniorerna träffas för avslappnad golf om
fredagar dels för att träffas men också för att träna golf i lag och individuellt. Denna träning
kommer oftast vara ledd utav tränare men om inte ansvarar de äldre juniorerna vid denna
aktivitet.
Venläger
Höganäs Golfklubb har under många år genomfört ett ”kickoff” läger på Ven för klubbens
äldre juniorer till ett subventionerat pris. Detta för att skapa gemenskap och trivsel mellan
klubbens juniorer ihop med tränare. Venlägret kommer att genomföras även 2018.
Juniorkommittén har diskuterat andra alternativ till Ven men funnit övervägande fördelar
med att vara just här.
Tjejaktivitet
Juniorkommittén ser behovet av att skapa aktiviteter för enbart tjejer då antalet tjejer som
spelar golf inte är så stort och det är svårt att få de att fortsätta när de blir äldre. Därför vill vi
satsa på aktiviteter enbart för tjejer som gör att sammanhållningen mellan dem ökar och
viljan att träna/spela kvarstår under längre tid.
Regelvandring
Vi kommer under året att genomför en eller flera regelvandringar för våra ungdomar. Det är
viktigt att de lär sig rätt från början. Här kommer man praktiskt gå igen hur man agerar
korrekt på banan i olika situationer dvs vett och etikett. Ungdomarna kommer även att få
lära sig eller repetera hur man droppar en boll vid ett hinder och hur man gör för att sätta en
ny boll i spel om man slagit ”out of bounds”. Vid tillfälle kommer vi även gå igenom hur man
för ett scorekort på ett riktigt sätt samt räknar poäng.
Mätbara mål
Juniorkommittén ser en ökning av antalet juniorer i klubben med 10 st. /år som ett rimligt
mål. Vilket innebär att 2020 skulle Höganäs GK ha 70 juniorer som medlemmar i klubben.
Utvärdering sker efter 2018 och justeringar görs beroende på utfall och resultat av våra
genomförda aktiviteter.
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