
Juniorsektionen 2022 

Vi har lyckats med många av våra olika utmaningar och tankar inför golfsäsongen 2022. Det har varit 

fler juniorer vid våra olika träningstillfällen, fler som tävlat i klubbens och förbundets olika tävlingar 

och vi har gjort fler utflykter och spelat på andra banor. 

Vi som arbetat med juniorsektionen har varit ordförande Pernilla Andersson tillsammans med Mats 

Engelholm, Ola Stålebrink, Kim Nyhlen med många fler engagerade föräldrar som funnits med vid 

planering och genomförande av vårt läger samt träningar.  

Juniorträningen startade den 27 april och i år har det varit Tomas Persson TIM golf, som har haft 

huvudansvaret för träningen på onsdagarna. Träningen har även i år varit uppdelat i tre olika tider för 

att kunna få en rättvis fördelning av handikapp och ålder men också för att ha en möjlighet att få med 

både våra yngre och äldre juniorer. Grupp 1 har ett krav på 15 hcp och lägre, grupp 2 var mer inriktad 

på golfkul 10-12 år och grupp 3 tar emot ungdomarna över 12 år med högre handikapp än 15 hcp. 

Träningarna med Tomas var 9 gånger på våren och 6 gånger till hösten fram till 15 september! Mats, 

Kim och Ola har varit med Tomas för att stötta 

upp och finnas på plats under träningarna. Våra 

egna tränare Mats, Ola och Kim gick under året 

en basutbildning för golftränare och har hållit 

igång med onsdagsträningen även mitt under 

sommaren så i år har vi kunnat erbjuda träning 

både onsdagar och söndagar hela säsongen 

från 27 april tom 12 oktober. 

 

På söndagarna, har det under en timme varit öppen träning där några av våra egna tränare funnits på 

plats med bollkortet för att låta juniorerna slå några bollar. Möjlighet har också funnits att få hjälp 

och det har varit 15- 20 juniorer som tagit vara på möjligheten att få träna lite extra. Den öppna 

träningen var också den igång hela säsongen och vid några söndagar har ungdomarna också gått ut 

på banan med tillsammans med tränarna. 

Vi hade även i år ett läger fördelat på två dagar den 28-29 juni där det 

var ett 40 tal juniorer delaktiga. Det bjöds på korv och träning där 

klubbens pro Christopher Mosell var huvudansvarig för träningen 

tillsammans med Mats, Ola och Kim och några andra föräldrar som 

fanns runt omkring!   

Nytt för i år var att vi hade ett utbyte med Hooks GK där vi var ett gäng 

glada ungdomar som åkte till Hook i maj för att äta och spela på deras 

bana för att sedan i september bjuda tillbaka några och spela 

tillsammans med ungdomar från Hook på vår bana. Detta var ett 

samarbete där vi kunde använda medel från Wissingers fonden för hyra 

av minibuss och hamburgare vid returmötet.  

 

 

 



Tävlingen till minne av Bertil Wissinger hade i år inte några speciella 

krav kring juniorer i varje lag men det var glädjande nog många av våra 

juniorer som var med och tävlande. Våra Eksjö juniorer har också varit 

med på Smålands golfförbund utbildningar under säsongen men främst 

har juniorerna varit aktivare i sitt deltagande på förbundets olika 

tävlingar vilket var några av våra utmaningar förra året. Fyra av våra 

grabbar deltog även i det avslutande förbundslägret på Ekerum!  

Utöver detta har vi i år också varit på lite resande fot med juniorerna 

och besökt Götaströms GK, Vetlanda GK samt Nässjö GK där vi gästat 

och spelat på de olika banorna.  

Som avslutning har Ola, Kim och Mats dragit igång en studiecirkel med start 13 november som 

utvecklar våra juniorers teoretiska och praktiska golfkunskaper där åtta stycken juniorer deltar. 

Studiecirkels drivs tillsammans med NBV och den kommer att hålla igång totalt 15 tillfällen. Mycket 

har som ni märker hänt under året och juniorerna är en viktigt del i golfklubbens framtid så 

juniorsektionen fortsätter att arbeta för fler juniorer i vår verksamhet. Jag som ordförande har valt 

att avgå från juniorsektionen men Kim, Ola och Mats kommer fortsätta arbetet tillsammans med 

juniorerna och deras föräldrar. //Pernilla Andersson Juniorsektionens ordförande 

 

 

 


