
Eksjö Golfklubb Juniorsektionen  

 

Verksamhetsplan 2023 
 

Verksamhetsplanen för Eksjö GK juniorsektionen för 
verksamhetsåret 2023 

 

Verksamheten 

Verksamhetens mål är att få nya ungdomar och befintliga ungdomar att känna sig 

välkomman och sedda. Här vill vi skapa en gemenskap och att golf ska vara roligt.  

 

Träning 

Träningen kommer att bedrivas i tre olika målgrupper. Indelning i de olika grupperna sker 

utifrån ålder, färdigheter och mognad. 

Onsdagsträning enl. nedan  

Grupp 1: 16:30 – 17:30  

Grupp2: 17:30 – 18:30 

Grupp3: 18:30 – 19:30  

 

Målgruppen 

 

 

 

 

1. Barn (Ca 0–10 år) 
Golfäventyret 

 
3. Junior (Ca 14–21 år) 

Golfpro/Tävling 
 

2. Ungdom (Ca 11–13 år) 
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Juniorkommittén 
Kommittén träffas 4 antal gånger per år.  

Roll Namn Beskrivning 

Ordförande Kim Nyhlén Ledare 

Sekreterare Ola Stålebrink Ledare 

Ledamot Mats  Ledare 

Ledamot Tobias Ledare 

Ledamot   

Tränare Vetlanda ? Vetlanda ? 

   

   

 

Tävlingar 

• Kalender för tävlingar 

• Profilkläder  

 

 

Aktivitetsplan 

• Träningsläger Halmstad 14 - 16 April (3 dagar maj med grupp 2 och 3)  

• Dagläger 7 maj (I Eksjö, Alla grupper) 

• Sommarläger 27 - 28 juni (2 dagar alla grupper) 

• Smålands GF golfaktiviteter  

• Onsdagsträning 10 maj (Alla grupper) 

• Öppen träning söndagar (Alla grupper) 

 

Fokusområden 

• Försöka skapa en enklare korthålsbana (Med hjälp v klippning) 

• Skapa en servicegrupp (Föräldrar) 

• Ungdomsrum (Baksidan på kansliet) 

• Ta med valfri kompis till träning / banan (Nyrekrytering)  

• Eksjö GK hemsidan (Mer information om juniorverksamheten) 

 

 

 



 3 (3) 

Vi kommunicerar: 

• Med inspirerande och inkluderande budskap där alla ska känna 

sig välkomna  

• Internt på klubben: 

- Digitalt via hemsidan, e-post (riktade utskick via GIT till 

medlemmar i en viss ålder), sms, nyhetsbrev, sociala 

medier 

- Analogt via informationsmöten, prova-på dagar, lappar på 

klubben och andra sociala möten. 

 

 

Vision 

Vår vision för juniorverksamheten är att försöka få fram en spelare som en dag kommer 

spela på touren. 

 

Ledarutbildning 

Vi som ledare har under 2022 gått utbildningen GL1 – Golfäventyret i Växjö, tanken är 

under 2023 även kunna vidareutbilda oss i detta med GL2 om det ges möjlighet.  

 

 

 

 

Ort:  Eksjö 

Datum: 2022-12-13 

 

 

Underskrifter av alla i Junior kommittén  

Kim Nyhlén 


