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Verksamhetsplan Miniorer 2017

Vinterträning
Vinterträning i Haninge Golfhall vecka 3 – vecka 12: 1 gång/vecka tränarledd
träning. Uppehåll för sportlov.
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Sommarträning
Sommarträning på Haninge GK vecka 17- 24 och 32-37: 1 gång/vecka
tränarledd träning. Vecka 27 och 28 erbjuds träningspass dagtid för alla som är
hemma.
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Miniorläger
Miniorläger 3 dagar vecka 25 på Haninge GK där vi tränar på golfens alla
moment. 1 tränare och elitspelare efter behov som ledare. Miniorerna bjuds på
lunch och fika varje dag.
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Syfte: Ha roligt, öka intresset för golf och träffa golfkompisar.
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Minioravslutning
Minioravslutning på Haninge GK vecka 37 där klubben bjuder på fika.
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Miniorspel
Vi kommer att samlas minst 4 gånger/år för att spela på banan tillsammans med
andra miniorer, föräldrarna är ledare på banan.

!
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Information
Får man genom email och hemsidan

!

Anmälningar
Alla anmälningar görs via hemsida.

!

Avgifter 2017
Vinterträningen 900 kr
Sommarträningen 1500 kr
Miniorlägret 1300 kr
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Målsättning med minior verksamheten
Målsättningen med miniorträning är:
– Att vi ska kvalitetssäkra miniorer innan spel på banan.

– Miniorgrupperna är Haninge GK:s golfskola och träningsgrupp för
grundläggande golfträning. Här får juniorer bl.a. lära sig spelets grunder och
regler samt golfuppfostran. Efterhand som miniorer utvecklas så avläggs och
teoretiska prov.
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Vår övergripande målsättning är:
- Intressera miniorer/juniorer för golf
- Stimulerar till golf inom familjen
- Stimulera och uppmuntra till golfträning
- Skapa social golfuppfostran såsom moral och etik
- Stimulera och uppmuntra miniorer/juniorer till elitverksamhet
- Kontinuerligt rekrytera nya ledare
- Öka spelstandaren vid Haninge GK
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Långsiktigt vill vi att:
– Haninge GK skall vara en ledande klubb i Sverige.
– Av Haninge GK medlemmar skall minst 20 % vara juniorer dock minst
300. Av dessa skall minst 40 % vara flickor.
– Minst 70 % av juniorerna skall delta i träningsverksamhet, av dessa minst
40 % flickor
– Kontinuerligt rekrytera miniorer till klubben
– 75 % av träningsaktiva juniorer skall vara tävlingsaktiva inom distriktet
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För 2018 har vi satt upp följande mål:
✓ Vi ska ha 28 spelare som är kvalificerade att spela på Skandia Tour
✓ Vi ska nå till Sverige final i JSM för klubblag
✓ Det ska vara minimum 10 spelare med på knatte KM
✓ Det ska vara minimum 15 spelare med på junior KM

!
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Tävlingar 2017
Se hemsidan för information eller kontakta tävlingsansvarig (tävlingsansvarige
hittas även på hemsidan), här är några tävlingar som vi ser att ni gärna spelar.
– Knatte KM
– Skandia Cup
– SGDF Mini Tour
– Klubbens egna tävlingar
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Tävlingsersättningar
Mall för tävlingsersättningar finns på hemsidan.
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Reseräkningsblankett
Mall för reseräkningsblankett finns att skriva ut på hemsidan, lämnas in på
skriven och klar till Viktor senast den 30/9 2016.
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Anmälningskonto
Information hur man skaffar sig ett anmälningskonto finns på hemsidan, gå till
Idrott, sen miniorer och sen under fliken tävling hittar ni hur man gör.
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18 Hålsbanan
Alla miniorer som är medlemmar har rätt till att gå ut på banan med någon som
har officiellt hcp, de ansvarar för att barnen lär sig det teoretiska på banan, de
som ej är medlemmar betalar junior green-fee och spelar med någon som har
officiellt hcp.

!
!

Medlemskap
Ni som inte är medlemmar och önskar bli det, gå in på vår hemsida
www.haningegk.se och fyll i en medlemsansökan, eller ring till kansliet på Tel
0850032850.
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Grönt Kort
Första steget är ett spelprov från 150 metersmarkeringen(röd tee på par 3 hål)
där är alla hål par 3, (2 extra slag per hål räknas som par) När man lyckats få 18
poäng på 9 hål eller mellan 14-17 poäng två 9 hålsrundor i rad så har man klarat
grönt kort och får HCP 54. Då säger man till i receptionen att man har klarat
spelprovet så lägger de in i datasystemet GIT att man har HCP 54(observera att
man måste vara medlem för att kunna få HCP 54). Steg 2 är spel från början av
fairway kant, på korthålen är det röd tee som gäller, då spelar man efter hålets
par, par 3, par 4 och par 5 och bekantar sig med längden, när man lyckats få 18
poäng(efter samma index som om man spelade från röd tee) så går man vidare
till steg 3. Steg 3 är från röd tee, man börjar med 54 i hcp och sänker sig efter
indexet, när man kommit ner till HCP 36 så säger man återigen till i receptionen

så läggs det in i GIT och man kan börja spela på andra klubbar och man kan
även börja tävla!
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Transportstege Minior - Elit 2017
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Team Haninge Elit

Team Haninge

Team Haninge

Team Haninge Junior

Team Haninge Junior

Juniorgrupp 1

Juniorgruppen 2

Utvalda Miniorer

Miniorträningen
8 Grupper som tränar
Måndagar eller Onsdagar
Blandat tjejer och killar
t!
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