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INBJUDAN  

GOLFKUL & JUNIORTRÄNING 
2022 

Välkommen till en ny golfsäsong  
hos oss på härliga Bro-Bålsta GK. 

I denna inbjudan får du en översikt av golfkul, 
juniorträningar och läger säsongen 2022. 

Vi ser fram mot din anmälan! 

GLÄDJE - GEMENSKAP - UPPMUNTRAN ger 
TRYGGHET

Gratis årskort*  på rangen till  
alla som anmäler sig  

till årets träning. 
*Gäller för dig som är aktiv  

medlem i Bro-Bålsta GK



INBJUDAN 2022 
Hej! 
Välkommen till en ny och förhoppningsvis underbart golfsäsong ute på härliga Bro-Bålsta GK. 
Här kommer inbjudan till säsongens golfkul och juniorträning samt andra junior aktiviteter. 

JiVA Golf/Bro-Bålsta Golf Academy ansvarar för all utbildning på klubben, så även all 
juniorträning. Juniorträningen sker i samarbete med JEK (Junior och Elit Kommittén).  

Denna säsong ska vi satsa ännu mera på er juniorer ute på Bro-Bålsta GK, både på dig som 
varit med förr men också jobba för att få nya att börja med detta underbara spel. Förutom 
möjlighet till extra träning/häng skall speltillfällena på banan skapas i klubbens regi. 
 
Jag är glad att det även i år erbjuds ett gratis årskort på rangen för alla som anmäler sig 
till någon av våra junior träningsgrupper. För att få detta årskort gäller att du är aktiv 
medlem i Bro-Bålsta GK och att du hjälper till med bollplockning minimum 2 ggr per år. 

Tränarteamet runt juniorerna kommer, i huvudsak vara det samma som ifjol. Vi kommer vid 
behov, som tidigare år, plocka in några hjälptränare/ledare för vissa grupper.  
Jag är helt övertygad om att vi kommer att få ännu en kanon säsong tillsammans. Med alla glada 
och duktiga juniorer och ledare kommer vi att fortsätta utveckla Bro-Bålsta GK till en av de bästa 
juniorklubbarna. 

På följande sidor hittar du grupper och deras dagar/tider. I nuläget har vi 13 stycken inplanerade 
grupper. Grupper kan tillkomma eller plockas bort allt beroende på antal anmälda och intresse. 

Mer information om slutgiltig gruppindelning, deltagare, tider, tränare och ledare m.m kommer 
fr.o.m vecka 17 finnas på www.bbgk.se och www.jiva.nu. Information kommer också att ges i 
samband med juniorernas ”Kick Off” söndag den 24/4. 

GOLFÄVENTYRET 
För alla er som ännu inte har klarat ”gröntkort” eller kommit ner till hcp 36 kommer vi att fortsätta 
jobba med utgångspunkt från Svenska Golfförbundets mål och riktlinjer i Golfäventyret. 
Allt för att öka spelutvecklingen hos våra knattar och juniorer.  
Vi kommer att jobba med fem nivåer; 30-banan, 50-banan, 100-banan, spel mot hcp 54 och spel 
mot hcp 36. Inom de olika nivåerna kommer vi att fokusera på följande huvudmoment;  
SPELA, TRÄNA och UTMANINGAR. 

Vi ser fram mot din anmälan! 
Jan-Ivar Johansson 
PGA Club Professional M5 
JiVA Golf/ Bro-Bålsta Golf Academy 

Gratis årskort*  på rangen till  
alla som anmäler sig  

till årets träning. 
*Gäller för dig  som är aktiv medlem 

i Bro-Bålsta GK

PGA Club Professional 
Jan-Ivar Johansson 
Bro-Bålsta GK 
Barkarby Golfhall 
 

http://www.bbgk.se
http://www.jiva.nu
http://www.bbgk.se
http://www.jiva.nu


Under 2022 har vi följande utbud  
för vår Knattar & Juniorer  

 
Golfkul: 5-8 år  

Juniorträning: 8-12 år & 12-16 år  

Juniorträning: 16-21 år 

TG (Tävlingsgrupper): 12-21 år  

Sommarlovsträning: v26 eller v32 
Vecka 26 13-19 år eller vecka 32 10-15 år.  

Mån-ons kl.10-12 är det träning och kl.13-15 är det spel. 
Antal deltagare/grupp 6-12 st  

Pris: 900:- 

Nybörjarkurs Junior: 9-13 år 
Se www.jiva.nu för mer information. Pris: 995:- 

Juniorläger v25 (mån 20/6 - tors 23/6)  
Mer information om detta läger kommer direkt från Bro-Bålsta GK’s Junior- & Elitkommittén. 

UTBUD 2022
Juniorträningen startar vecka 18!  

Pågår sedan under perioden v18-v24, 7 tillfällen, (2/5-19/6) & v33-v37, 5 tillfällen, (15/8-18/9).  
Normalt är träningstillfälle 50 minuter långa, För TG2 varierar passens längd.  

Förutom detta erbjuds möjlighet till ytterligare 6 tillfällen i form av öppna träningar/träffar.  
Ett på våren, fyra under sommaren samt ett under hösten. 

Golfkul träningen startar vecka 18!  
Pågår sedan under perioden v18-v24, 7 tillfällen, (2/5-19/6) & v33-v37, 5 tillfällen, (15/8-18/9). 

Varje träningstillfälle är 50 minuter. 
 

”Kick off” OBS! Gäller ej golfkul  
Söndag den 24/4 kl.15.30-17 för de som är anmälda till juniorträningen 2022. 

 
Avslutning vecka 38! 

Juniorgrupper: Söndag den 25/9 kl.9-12 med gemensamt spel på 9-håls banan.  
Golfkul: Söndag den 25/9 kl.15-16.30 med spel på 30- och 50 banan. 
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ÖVERSIKT 2022
Golfkul: 5-8 år  (2 grupper att välja på)  
GOLFKUL Grp #1 (tjejer & killar i 1:a hand 5-6 år) Söndagar kl.15 - 15.50 
GOLFKUL Grp #2 (tjejer & killar i 1:a hand 7-8 år) Söndagar kl.16 - 16.50 
Tränar: 1 gång i veckan á 50 minuter 
Antal tillfällen: 12 st + Avslutning sön 25/9 
Antal deltagare/grupp: 6-10 st 
Pris: 900:- 

Junior: 8-12 år & 12-16 år (8 grupper att välja på)  
JUNIOR Grp F1 (flickor födda 10-14) Tisdagar kl.17.00 - 17.50 
JUNIOR Grp F2 (flickor födda 06-10) Tisdagar kl.18.00 - 18.50 
JUNIOR Grp P1 (pojkar födda 10-14) Tisdagar kl.17.00 - 17.50 
JUNIOR Grp P2 (pojkar födda 06-10) Tisdagar kl.18.00 - 18.50 

JUNIOR Grp F3 (flickor födda 10-14) Torsdagar kl.17 - 17.50 
JUNIOR Grp F4 (flickor födda 06-10) Torsdagar kl.18 - 18.50 
JUNIOR Grp P3 (pojkar födda 10-14) Torsdagar kl.17 - 17.50 
JUNIOR Grp P4 (pojkar födda 06-10) Torsdagar kl.18 - 18.50 
Tränar: 1 gång i veckan  alt. 2 gånger i veckan á 50 minuter 
Antal tillfällen: 12 st/24 st + ”Kick Off” söndag 24/4 & Avslutning sön 25/9 
Antal deltagare/grupp: 7-12 st  
Pris: 1.500:- för en gång i veckan resp. 2.100:- för två gånger i veckan 
Förutom detta erbjuds deltagarna möjlighet till ytterligare 6 tillfällen i form av öppna träningar/träffar.  
Ett på våren, fyra under sommaren samt ett under hösten utan extra kostnad. 

Junior: 16-21 år (1 grupp att välja på) 
JUNIOR Grp ÄJ1 16-21år (flickor & pojkar födda 01-06) Torsdagar kl. 19 - 19.50 
Tränar: 1 gång i veckan á 50 minuter 
Antal tillfällen: 12 st + ”Kick Off” söndag 24/4 & Avslutning sön 25/9 
Antal deltagare/grupp: 7-12 st  
Pris: 1.500:- för en gång i veckan. 
Förutom detta erbjuds deltagarna möjlighet till ytterligare 6 tillfällen i form av öppna träningar/träffar.  
Ett på våren, fyra under sommaren samt ett under hösten utan extra kostnad. 

TG: Tävlingsgrupper 12-21 år (2 grupper TG1 Elit & TG2 Ungdom)  
Dessa grupper vänder sig till dig som vill träna, tävla och verkligen satsa på din golf. Du som anmäler dig 
till TG2 skall vilja ställa upp, om du blir uttagen, att representera klubben i Lilla Stockholmsligan och/eller 
Future League. Du bör även ha som mål att delta i klubbtävlingar och juniortävlingar på andra klubbar. 
JUNIOR TG1 (Pojkar & Flickor födda 01-08) (deltagarna inbjuds av lagledaren i samråd med tränare och JEK) 
JUNIOR TG2 (Pojkar & Flickor födda 03-10) Tisdagar & Torsdagar 19-20.15 (fri anmälan om du uppfyllt ovan) 
Tränar: TG2 tränar 2 gång i veckan á 75 min och TG1 tränar efter special anpassat schema, dagar meddelas senare. 
Antal tillfällen: 24 st respektive 12 st + ”Kick Off” söndag 24/4 & Avslutning sön 25/9 
Antal deltagare/grupp: 7-12 st  
Pris: TG1 meddelas senare respektive 2.400:- för TG2 
Förutom detta erbjuds deltagarna möjlighet till ytterligare 6 tillfällen i form av öppna träningar/träffar.  
Ett på våren, fyra under sommaren samt ett under hösten utan extra kostnad. 
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Anmälan till våra olika träningsgrupper:  

Gör din anmälan direkt på www.svenskalag.se/bro-balstagolfacademy  
välj vilken träningsgrupp/aktivitet som du vill delta i och fyll i alla uppgifter. 

Du kan också anmäla dig med ett mail till golf@jiva.nu.  
Ange alltid namn och personnummer, vilken grupp du vill vara med i, e-mail, 

mobilnummer och ev. golf id, du måste också ange en målsman med samma uppgifter. 

Betalning av träningsavgiften:  
Faktura på träningen skickas ut från klubben  

Anmäl dig snarast, dock senast måndag 11/4!  

Varmt välkommen med din anmälan! 

ANMÄLAN 2022
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Söndag  
15.00-15.50

GOLFKUL #1  
 TJEJER & KILLAR i 1:a hand 5-6 år

Söndag  
16.00-16.50

GOLFKUL #2  
TJEJER & KILLAR i 1:a hand 7-8 år

Tisdagar 
17.00-17.50     

JUNIOR F1 
TJEJER 8-12 år (Född 10-14)

JUNIOR P1 
KILLAR 8-12 år (Född 10-14)

Tisdag  
18.00-18.50 JUNIOR F2 

TJEJER 12-16 år (Född 06-10)
JUNIOR P2  

KILLAR 12-16 år (Född 06-10)

Tisdag  
19-20.15

TG 2  
TJEJER & KILLAR (Född 03-10)

Torsdag  
17-17.50 JUNIOR F3 

TJEJER 8-12 år (Född 10-14)
JUNIOR P3 

KILLAR 8-12 år (Född 10-14) 

Torsdag  
18-18.50 JUNIOR F4 

TJEJER 12-15 år (Född 06-10)
JUNIOR P4 

KILLAR 12-16 år (Född 06-10) 

Torsdag  
19-19.50 JUNIOR ÄJ1 16-21 år 

TJEJER & KILLAR (Född 01-06)

Torsdag  
19-20.15 TG 2  

TJEJER & KILLAR (Född 03-10)

      VECKOSCHEMA 
      ÖVERSIKT
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