
 Steg 2  

 

Steg 2 Träning handicap 54-36 

Mål:  

Bråvikens Golfklubb strävar efter att uppmuntra ungdomar till att utveckla sitt 

golfspel och få möjlighet till att tävla på olika nivåer. Målet är att utveckla sig 

som golfspelare, ha kul med sina golfkompisar och även komma igång med 

tävlingsspel på klubben och Teen Tour tävlingar inom distriktet. Verksamheten 

sker genom träning och tävling arrangerad av klubben i samverkan med 

klubbens proverksamhet. 

 

Ålder:  

För dig som är mellan 7-16 år.  

Hcp:  

Du har tagit grönt kort och har hcp mellan 54-36. 

Träningstider: 

Tisdagar kl. 18:00 till 19:00 gemensam träning i grupp. 

Totalt antal träningar: 24 st. januari-Juni och augusti-september. 

Tränare är vår Pro Wesley 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.  



Tävling: 

Vi hoppas att du under denna säsong kommer igång med att börja tävla på 

Teen Tour Rookie och finns tillgänglig för uttagning för spel i Östgötaserien.  

Kontaktuppgifter: 

Pro: wesleymonier@icloud.com 

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

Head Pro: william@bragk.se  

Kostnad: 

2 500 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.  

 

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: 
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Klubben ordnar sommarläger till självkostnadspris. Ingår ej i träningsavgiften. 

Inbjudan och anmälan sker separat.  

 

Klädkit:  

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

innehållande tuffa juniorkläder 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 

 


