
VERKSAMHETSPLAN JUNIOR- OCH ELITKOMMITÉN 2022

Under säsongen 2021 lyckades vi rekrytera 10-15 nya juniorer, många av dessa kom med i vår

verksamhet efter dagslägret som vi genomförde fyra heldagar under första veckan på

sommarlovet. Detta var ett samarbete vi hade med kommunen. Då detta var ett lyckat

koncept planerar vi för att genomföra detta även nästa år. Vi bjuder då in såväl våra egna

juniorer som skolungdomar i vår kommun upp till 13 år.

Vårt mål inför säsongen 2022 är att kunna erbjuda en året-runt-verksamhet i samarbete med

Wistrands team. Under vintermånaderna genomför vi som vi brukar vinterträning i studion.

Därefter tar aktiviteter utomhus vid under helger för att vi ska ha dagsljus, då bjuds alla

juniorer in - hela bredden. I april månad drar träningarna vid som löper under

sommarhalvåret. På hösten tänker vi erbjuda träningar på helgerna precis som under våren

och därefter tar vinterträningen vid och man flyttar återigen in i studion. Det är när det blir

uppehåll som vi sett att vi tappar juniorer så nu provar vi detta året-runt-koncept.

Efter utvärdering av säsongen tillsammans med en handfull juniorer planerar vi juniorledare

som vi brukar att genomföra en kick-off som uppstart av säsongen i mars. Detta brukar vara

en aktivitet som inte är golfrelaterad. Juniorernas önskemål är skytte eller bowling. Till denna

aktivitet bjuds alla klubbens juniorer in.

På måndagsgolfen kommer vi att ändra upplägget till viss del. Juniorer som har ett handikapp

spelar tillsammans på banan för att kunna utveckla sitt spel, kunna sänka sitt hcp och för att

få nya golfkompisar. För att fler juniorer ska kunna få grönt kort kommer de som inte har det

att stanna på träningsområdet tillsammans med ledare för att träna och genomföra dessa

tester.

Sommarlovsgolfstävlingen planerar vi också fortsätta med då den funnits sedan klubben

startade. Vi kommer att ändra lite för att det ska bli intressant även för juniorer med lågt

handikapp att tävla. Detta framgick i utvärderingen med juniorerna att det var ett önskemål

att man har prisbord även i bruttoklassen.

Vi hoppas att kunna åka på en utflykt under året med juniorerna då vi besöker en annan

bana och får då prova träna och spela i en annan miljö. Tyvärr har denna aktivitet ställts in de

två senaste säsongerna p g a pandemin.

Tävling där juniorledare utmanar juniorerna i olika tävlingsformer är uppskattad och

välbesökt så den planerar vi att fortsätta med. Denna aktivitet brukar genomföras en helgdag

per månad maj, juni, aug och sept.

Vi kommer att fortsätta att ställa upp med lag i de olika ligorna för juniorer även år 2022.

Scrambeligan kommer Conny Buhre fortsättningsvis att ansvara för. Joakim Hansson

kommera att vara lagledare för matchligan och Joakim Ekstrand fortsätter med juniorlaget.



Dam- och herrlagen spelar båda i div 1 och där är Emilia Collowin resp Christer Hjälm

lagledare.

Vi kommer under året att anordna två elittävlingar för juniorer; Slaget om Skåne - Tallskottet

samt Teen Tour Future. Vi hoppas också att kunna genomföra Sjöbo Open men det är i

dagsläget oklart om denna tour blir av under 2022. Tävlingen där juniorerna är värdar, Slaget

för framtiden, kommer vi också att genomföra under 2022.

För juniorerna som tävlar och representerar Sjöbo på olika tourer kommer vi att återinföra

våra spelkontrakt där juniorerna får reda på vad de förväntas ställa upp på som

motprestation för att få tävlingsersättning från klubben. Juniorerna kommer att få göra

tävlingsplanering som de ska lämna in. Det är väldigt roligt att Sjöbo återigen har många

duktiga juniorer som är sugna på att tävla.

Vårt mål är också att bli fler representanter i juniorkommitén. Ledare lyckades vi rekrytera

flera under säsongen 2021 men i kommitén känner vi att vi har behov av att bli fler för att

kunna utvecklas samt för att säkra kommiténs framtid.

Vi ser också med spänning fram emot att följa framgångarna för våra proffs; Christopher

Feldborg-Nielsen, Sebastian Petersen, Anton Ekstrand och Emilia Collowin.
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