
 Elit tjej och kille 

Steg 3 Elit 

Mål: Bråvikens Golfklubb strävar efter att främja tävlingsgolf och elitsatsning. 

Målet är att utveckla sig som elitspelare, ha kul med sina golfkompisar och 

tävla kontinuerligt på Teen Tour Elite och övriga nationella juniortävlingar eller 

SGF rankade tävlingar. Spelaren vill satsa fullhjärtat på sin golf och målet är att 

nå de högsta tourerna.  

 

Ålder:  

För dig som är mellan ca. 12-25 år.  Över 25 år enl. överenskommelse med 

klubben  

 

Hcp:  

Hcp 4,5 eller bättre.  

 

Träningstider: 

Träningsdagar och träningstider finns i CochNow.  

Tränare är vår Head Pro William Monier.  

 

 

 

 

 



 

Onsdagstouren: 

Onsdagar kl. 18:30-21:00 Spelträning Matchspel på korthållsbanan.  Ca. 20 st. tillfällen med 

en final på hösten.  Information och resultat på CoachNow.  

 

Fredagstouren: 

Fredagar kl. 17:30 spelar vi träningstävling över 9 hål.  Information om spelform kommer 

senare. 

 

Tävling: 

Du förväntas tävla på SGF rankade tävlingar och tourer.  Vi ser självklart att du 

deltar i klubbens KM och övriga klubbtävlingar. Du finns också tillgänglig för 

seriespel om du blir uttagen.  

 

Kontaktuppgifter: 

Head pro: william@bragk.se  

Juniorkommittén: peter.milden@hyresbostader.se och  johan@ornefalk.se  

   

 

Kostnad: 

3 000 kr. Då ingår också ett ranchkort för egen träning under året. Kortet gäller 

både på Hole In One och på klubben. 

Obs; Det är ditt eget personliga kort och endast avsett för dig själv.  

 

Regler: 

För att ha tillgång till denna träning och fria rangebollar  ser vi en närvaro på ca. 

75% av träningstillfällen samt att du också är medlem i Bråvikens golfklubb. 

Egen träning på Hole in One i Mirum Galleria sker i mån av plats.  
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Ledarskap: 

Du förväntas vara med som ledare på klubbens Golfkul för de mindre barnen. 

Onsdagar kl. 17:30-18:30.  Samt vara ledare vid klubbens sommarläger för 

juniorer, 3 dagar i mitten på juni.  

 

Bidrag för tävling: 

Klubben stödjer spelarens utveckling med bidrag till startavgift avseende Teen 

Tour och SGF rankade herrtävlingar. Bidrag tillfaller endast om deltar som 

ledare vid Golfkul 10 av 12 tillfällen och vid klubbens Junior läger samtliga 

dagar. Spelaren förväntas också vara en god förebild och ett bra föredöme för 

Bråvikens GK och ha hög närvaro på träningarna. Redovisningsunderlag finns 

att hämta på klubbens kansli. Inlämning senast 31 oktober. Men gärna direkt 

efter genomförd tävling.  

 

Anmälan: 

Namn och personnummer i epost från din målsman (förälder) till William 

Monier. wiliam@bragk.se  

  

CoachNow: 

Vår informationsportal. Här kommer all information som rör 

träningsgrupperna. Både spelare och målsman kan få tillgång till informationen 

genom att skicka namn och e-postadresser till William.  

 

 

Läger: 

Klubben ordnar läger till självkostnadspris. Ingår ej i träningsavgiften. Inbjudan 

och anmälan sker separat.  

 

Klädkit:  
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I samarbete med WM Golf tas det fram ett profil paket från Puma Golf 

innehållande tuffa kläder till förmånligt pris endast för de som ingår i 

träningsgrupperna.  

 

Utrustning: 

I vår shop WM Golf hjälper självklart till med utrustning. Ta kontakt med 

William och Wesley så hjälper de till med bra grejer och bättre priser för de 

som ingår i träningsgrupperna.  

 

Tävlings och Idrottskommittén: Peter Mildén, Johan Ornefalk 

 


