
 

 

Bilaga A, Förvaltnings- Verksamhetsberättelse 2021 

Juniorverksamheten 

Säsongstart och avslut 
Vi startade upp juniorverksamheten i slutet av april och antalet anmälda var oväntat och glädjande stort.  
Till första träningen kom ca 75 barn och ungdomar. Träningarna avslutades i slutet av september med en 
trevlig avslutning där alla aktiva fick korv och glass. 
 
Huvudtränare och medtränare 
Huvudtränare för verksamheten var (för tredje året i rad) Dennis Eriksson, Pro från Fogdö. 
Dennis hade huvudansvar för den äldre gruppen tillsammans med Johannes Jacobsson och Erika Orrvik.  
Den yngre gruppen leddes av frivilliga föräldrar som utifrån övningar från Dennis utformade träningarna. 
 
Träningsgrupper 
Indelningen i två (2) åldersgrupper gjordes omgående om efter första träningen, för att få det att fungera 
smidigare: 
Den äldre gruppen (8 år och uppåt): Träning onsdagar (18-19) och söndagar (19-20). 
Den yngre gruppen (6–7 år): Träning söndagar (18-19). 
 
Träning och spel 
Vartefter golfkunnandet ökade, fick barnen prova på spel på korthålsbanan. Som avslutning på säsongen fick 
de lite äldre och mer golfvana barnen gå ut på stora banan. Den yngre gruppens träning fokuserades på mer 
lek, men samtidigt fokus på hur man uppträder på en golfbana på ett lugnt och säkert sätt. 
 
Utbildning 
Jacob Glennemo engagerades för att stötta fyra av våra tävlingsspelande juniorer, Ludvig Haglund, Gustav 
Ekström, Carl Ekström Adam Eklund vilka erbjöds extra träning inför tävlingssäsongen.  
Utbildning "Unga ledare" regi av Strängnäs Kommun och RF-SISU Sörmland, hölls i maj som två kostnadsfria 
digitala ledarskapsutbildningar för blivande sommarlovsledare med fokus på värdskap, om att se och möta 
varje barn, barnkonventionen och hur vi är en bra förebild när vi representerar vår idrottsförening. 
Utbildningen erbjöds och genomfördes med bravur av våra fem äldre tävlingsspelande juniorer (se ovan med 
tillägg av Victor Geijerman). Den resulterade i att de själva arbetade fram ett träningsupplägg för ”GGK 
SummerCamp” och förtjänstfullt genomförde densamma; 17-18 juni. 25 barn från den äldre gruppen (8 år och 
uppåt) deltog.  
 
Tävling 
I Juniorserien Sörmland representerades GGK av ett lag med Ludvig Haglund, Victor Geijerman, Gustav och Carl 
Ekström. Tidigare år har killarna deltagit i Ungdomsserien (lägre ålder), så detta var en utmaning. Tyvärr gick 
laget inte vidare från grundspelet, men lärdomarna var många under säsongen. Dessutom var dessa killar med i 
årets upplaga av Teen Tour, där Ludvig Haglund nådde fina framgångar. 
Supercamp. Ludvig Haglund, Victor Geijerman och Carl Ekström har, via SöGDF, blivit uttagna till SGFs 
träningsläger för vinterträning – Supercamp.  
 
Marknadsföring inför starten  
Skedde genom affischer på anslagstavlor lokalt, annons i Måsen, Facebook ”Vi som bor i Mariefred” och via 
Golfklubbens Instagram. 
 
Sponsring 
Vi ansökte om bidrag till juniorverksamheten och vi tilldelades 15 000 kr av Sparbanken Rekarne, som ansåg att 
vår juniorverksamhet var ett mycket bra sätt att få unga att aktivera sig och prova på golf. Även Pax Mariae 
Golfanläggningar AB bidrog. 
 
LOK-stöd 2021 
Statligt lokalt aktivitetsstöd har ansökts och utbetalats till Juniorernas eget konto. 
 
Juniorsektionen – Lina Sebö 


