
 
 
 
 

Junior Kommitté möte 7/2 -2013 
 

Mötesanteckningar 
 
 

• Inomhusträningar för grupperna: Golf kul, Callaway och Ben Hogan är nu 
igång, golfkul har haft ca 16-18st deltagare och Ben Hogan - Callaway 
gruppen ca 6st.  

• LOK stöds listan används nu, ett tips är att dela på listan så att tex Golf Kul 
blir 2grupper med 2st olika ledare som för resp. lista, detta skall kunna ge mer 
intäkter till klubben i form av LOK – stöd. 

•  Detta förslag är nu presenterat av Seth till styrelsen som tog upp önskemål 
ifrån Golf kul gruppen att de vill uppföra en balansbana samt gungor på 
angivna platser i anslutning till träningsytor. Styrelsen var positiv till detta 
förslag, Seth + Patrik arbetar fram en plan på hur det skall se ut. 

• Detta förslag är nu presenterat av Seth till styrelsen som gäller önskemål om 
att få upp en skylt vid rangen som anger att klubb träning har företräde vid de 
specifika träningstillfällen klubben anordnar. Skyltförslag bör tas fram och 
presenteras för styrelsen. Vem gör detta, Styrelsen ansvarar för detta. 

• ”Gröna Boken” skall börja användas igen för gruppen Golf Kul, de som har 
något exemplar hemma tar med det till kansliet så kopierar vi upp så att alla 
deltagare har var sitt. Frasse är ansvarig att ta kontakta SISU för att få ett ex. 

• Vi diskuterade önskemål att ledare och spelare i respektive grupp skall ha en 
gemensam klädsel så att vi tydligt kan se vem som är vem samt ge ett 
proffsigt intryck. Detta måste vi bestämma på nästa möte vem som börjar 
titta på klädsel alternativ och kostnad. Jonas börjar att titta på förslag och 
kostnad. 

• Regler och instruktioner för resekostnader i samband med tävling skall 
uppdateras samt delas ut till respektive ledare och även föräldrar. Detta skall 
tas upp till diskussion vid nästa JK – möte, Jonas kollar upp om ersättnings 
nivåer behöver uppdateras. 

• När nya junior rummet är klart skall en anslagstavla användas vid ingången till 
denna byggnad som informerar om tävlingar, träningar, nyhets info i 
allmänhet. 

• Det finns behov att utöka ledarstaben runt varje träningsgrupp, det behövs 
fler föräldrar som är engagerade, namn förslag fanns, dessa personer bör 



kontaktas inom kort. David Abrahamsson är kontaktad och kan tänka sig att 
hjälpa till 

• Vi skall planera så att våra bästa juniorer, proffs spelare kan delta på våra 
träningar minst 2ggr/månad. Detta skall det finnas fasta datum då vi vet att 
de deltar på våra träningar. Ansvarig för planering är Bigge. 

• Juniorkommitténs budget skall presenteras för kommittén, Jonas ansvarar för 
att få rätt underlag. Detta skall presenteras på nästa JK-möte, Jonas är 
ansvarig. 

• Kan vi engagera våra ungdomar att sälja fika, korv etc i samband med 
tävlingar tex. vid hål 15! för att få in pengar i föreningen? Detta får tas upp 
närmare säsongsupptakt för utomhus säsongen.  

• Steg I utbildning kommer att vara i Karlstad den 11/4 Kl. 18,00 – 21,00 samt 
15/4 hel-dag. Kostnad 500:-. Jonas kollar upp att denna kostnad kan bekostas 
av JK-budget. Det finns ca 4 – 5 personer som är aktuella för utbildning. 

• Träningsavgiften för 2013 måste dokumenteras, vad är den? 
• Inköp av bollar till inomhus träningen måste ske, till en kostnad av 750:- 
• Önskemål om att bygga ett soldäck på ”klippan” vid driving rangen, främst så 

att föräldrar kan vistas på när deras barn tränar! Trivsel faktor! 
• Frågan om träningsläger för våra juniorer kom upp, Jonas kollar upp kostnad 

för olika alternativ och klubbar man ev. kan åka till. 
• Finns det möjlighet att ha ett utbyte med Mellerud & Billerud för våra 

ungdomar, tex enklare tävlingar m.m. 
• Finns det möjlighet att utnyttja vårt klubbhus för övernattning i samband med 

träningsläger, samarbeta med resturangen? 
• Solveig tog upp behovet av att göra mer aktiviteter tillsammans utanför golfen 

för att skapa samhörighets känsla tex: Grillkvällar, Pizzakvällar, Badkvällar….. 
kan vi få till en föräldraförening som tar tag i detta? 

 
Nästa möte är den 7/3 kl. 18,30 på tennishallen. 
 
 
Jonas Eriksson 

 
 


