
 

 

   SPORTSLIG PLAN 2022 
 

JUNIORER KJEKSTAD GOLFKLUBB 

 



Innledning. 

 

Kjekstad Golfklubb sammen med juniorkomiteen skal ha som mål å tilby 

utviklingsmuligheter for alle juniorer i klubben, uavhengig av nivå og ambisjoner. Dette skal 

vi oppnå i et treningsmiljø basert på verdiene Glede – Mestring – Godt miljø. Spillerne deles 

inn i treningsgrupper etter alder, ferdigheter og ambisjoner. Per i dag har vi Mix 6-9 år, 

Kjekstad Guttene, Kjekstad Jentene og Turneringsgruppene. 

 

Som klubb ønsker vi jobbe etter følgende fem prosesser. 

1.  Teknikk 

2.  Mentalt 

3.  Strategisk 

4.  Fysisk 

5.  Sosialt 

 

Overordnede mål.  

• Gjennom systematisk arbeid sørge for at juniorene føler seg stolte av å representere 

Kjekstad Golfklubb. 

 

• Tilrettelegge et sportslig tilbud som gjør at både uerfarne og etablerte juniorer trives 

og blir motivert til å spille og trene golf. 

 

• Involvere og rekruttere foreldre inn i junior virksomheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utviklingsplan for Mix 6-9 år. 

▪ Sosialt  

o Barna skal få mulighet til å leke og å bli kjent med hverandre under trening. 

o Foreldre får muligheten til å hjelpe trenerne under trening, slik at barna får 

større tilhørighet til klubben. 

o Barna får muligheten til å komme med innspill på øvelser på trening.  

o Treneren lærer barna enkle rutiner som innebærer gode holdninger, ansvar 

og respekt for andre.    

o Bygge gode relasjoner til venner, trenere, spillere og ansvarlige i klubben. 

o Lytte og høre på beskjeder fra trener. 

 

▪  Mentalt.  

o Treneren oppfordrer til og legger til rette for et miljø hvor barna tar vare på 

hverandre. 

o Gruppetreningene skal gi barna muligheten til å utvikle sin kreativitet og 

fantasi.  

o Treneren gir rom for at barna kan gjøre andre aktiviteter som ikke alltid 

innebærer kølle og ball. 

 

▪ Strategisk. 

o Barna lærer å se nytten av å møte i god tid før trening. 

o Treningene legges til rette for at barna må gjøre små valg under 

gruppeøvelsene. 

o Trenerne skal innarbeide gode treningsrutiner, slik at barna klarer å sette opp 

de individuelle øvelsene på egenhånd. 

o Treneren oppfordrer til og gjør barna oppmerksomme på at det lov å be om 

hjelp under trening. 

 

▪ Teknikk.  

o Holde riktig hånd nederst på køllen.  

o Parallell oppstilling. 

o Ballposisjon og balanse. 

o Balansert avslutning av sving. 

 

▪  Fysisk.  

o Utvikle grunnleggende fysiske ferdigheter som 

kaste, fange, koordinasjon, hurtighet og balanse.  

o Oppvarming blir en naturlig del av golf treningen. 

 

 

 

 

 



▪ Tilbud vi kan gi til barn i Mix 6-9 år. 

o Utendørstilbud. 

▪ Gruppetreninger med trener. 

▪ Treninger fra mai til september. 

▪ Summer Camp. 

▪ Range baller. 

▪ Pakkeløsninger på leksjoner. 

 

o Innendørstilbud. 

▪ Simulator turnering. 

▪ Tilbud om organisert trening i kjelleren til klubbhuset.  

 

 

Utviklingsplan for Kjekstad guttene og Kjekstad jentene 10-18 år. 

▪ Sosialt.  

o Spillerne gis muligheten til å bli kjent med hverandre under trening. 

o Foreldre motiveres til å hjelpe trenerne under trening, slik at barna får større 

tilhørighet til klubben. 

o Spillerne får muligheten til å konkurrere mot hverandre. 

o Spillerne oppfordres til å si hva de har lyst til å gjøre på trening.  

o Spillerne får mulighet til å påvirke og hjelpe til med det som skal skje på 

trening. 

o De lærer rutiner som utvikler gode holdninger, ansvarsfølelse og respekt for 

andre. 

o Bygge gode relasjoner til trenere, andre spillere og ansvarlige i klubben. 

o Lytte og høre på beskjeder fra trenere. 

 

▪ Mentalt.   

o Sette kortsiktige og langsiktige mål slik at spillerne ønsker å spille/trene mer 

golf. 

o Kunne skille mellom egne og andres forventninger. 

▪ Forstå at noen i gruppen har litt andre forventninger enn dem selv. 

Noen spiller på grunn av leken, andre spiller for prestasjonene. 

o Spillerne lærer seg til å håndtere arbeidsoppgaver fra en trener. 

o Spillerne klarer å sortere ut det som det skal jobbes med.  

o Utvikle evnen til å reflektere og å evaluere. 

o Spillerne kan selv tenke tilbake på og oppsummere hvordan treningene har 

gått. Hva er mine styrker og svakheter? 

 

▪ Strategisk.  

o Gjennomføre små og store planlagte valg som leder til måloppnåelse i 

fremtiden. 

o Hvilke valg bør spilleren ta for å bli bedre i golf. 

o Bruke tiden smartest mulig for å en god utvikling.  



o Gjennomføre en utviklingsplan. 

o Spillerne som trener i Kjekstad guttene & Kjekstad jentene bør starte med å ta 

leksjoner med en trener for at spillerne skal få en større forståelse av sin egen 

sving. 

 

▪ Teknikk. 

o Skape en god grunnteknikk gjennom trening og hjelp fra trener. 

o Ha en tydelig plan for utvikling av GOBBS. 

o Skape et forhold til gode treningsmetoder. 

o Kunnskap om hvordan fysikk og koordinasjon påvirker teknikken. 

 

▪  Fysisk. 

o Utvikle grunnleggende fysiske ferdigheter. 

▪ Hvordan trener vi disse rettet mot golf. 

o  Utholdenhet. 

▪  Evnen til holde fokus over lengre tid. 

o Spenst. 

▪  Rotasjonshopp, bruke underlaget som et springbrett. 

o Hurtighet. 

▪ Rotasjon i gradvis hastighet. 

o Bevegelighet. 

▪ Hoppe bevegelser. 

▪ Rotasjoner.  

o Skape forståelse for hvordan bevegelighets trening bedrer svingen. 

 

▪ Tilbud vi kan gi spillere i gruppene Kjekstad guttene og Kjekstad jentene. 

o Utendørstilbud. 

▪ Gruppetreninger med trener. 

▪ Treninger fra begynnelsen av mai til slutten av september. 

▪ Summer Camp. 

▪ Range baller. 

▪ Pakkeløsninger på leksjoner. 

▪ Treneren er behjelpelig med å lage en individuell spiller profil. 

  

o Innendørstilbud. 

▪ Simulator turnering for juniorer. 

▪ Vintertrening i kjelleren til klubbhuset. 

▪ Pakkeløsning på leksjoner innendørs.  

 

Utviklingsplan for turneringsgruppene.  

           Sosialt.  

o Spillerne gis mulighet til å bli kjent med hverandre under trening. 

o Støtte og forståelse fra familie til det å spille golf. 

o Foreldre motiveres til å hjelpe trenerne med tilretteleggelse av treningene, slik 

at spillerne får større tilhørighet til klubben. 



o Konkurranse blir en del av treningen. 

o Spillerne får mulighet til å påvirke og hjelpe til med det som skal skje på 

trening.  

o De lærer rutiner som utvikler gode holdninger, ansvar og respekt for andre.   

o Fortsette å bygge gode relasjoner til trenere, spillere og ansvarlige i klubben. 

o Lytte og høre på beskjeder fra trenere. 

 

• Mentalt. 

o Ha målsetninger som motiverer til gode vaner.  

o Finne kortsiktige og langsiktige mål som gjør at spilleren ønsker å spille/trene 

mer golf. 

o Skape forståelse for hver treningsøkt. Hvert slag skal ha en mening. Når og 

hvordan er oppgaven fullført? 

o Kunne skille mellom egne og andres forventninger. 

o Forstå at noen i gruppen har kommet lengre med golfen og vil satse hardere. 

Noen ønsker bare å konkurrere på klubbnivå, andre vil ta steget regionalt og 

nasjonalt. 

o Tanker og følelser som oppstår på trening og konkurranser. 

o Lærer seg til å håndtere arbeidsoppgaver fra trener. 

o Klarer å sortere ut det som det skal jobbes med. 

o Utvikle evnen til å reflektere og evaluere. 

o Spillerne kan selv tenke tilbake og oppsummere hvordan treningene har gått. 

Hva er mine styrker og svakheter? 

o Lærer seg til å stille spørsmål til det som blir sagt fra trener. 

 

Strategisk. 

o Gjennomføre planlagte valg som leder til måloppnåelse i fremtiden. 

o Hvilke valg bør jeg ta for å bli bedre i golf. 

o Spillerne er klar over viktigheten av å ha med drikke og mat under trening og 

konkurranse. 

o Bruke tiden smartest mulig for å få best mulig utvikling. 

o Klare å variere treningen mellom teknikk og prestasjon. 

o Treneren legger til rette for at spillerne får forståelse for hvilke egenskaper som 

kreves for å håndtere konkurranse situasjoner. 

o Følge en oppsatt plan med en trener. 

o Spilleren tar aktivt leksjoner med trener og sammen lager en spiller profil. 

 

▪ Teknikk. 

o Skape en god grunnteknikk gjennom trening og hjelp fra trener. 

o Hva er mitt grunnslag? 

o Hvordan skrur jeg ballen begge veier. 

o Hvordan få ballen til å gå lavt eller høyt. 

o Hvordan jobber jeg med et «sikkerhets slag» som jeg kan bruke om ingenting 

funker. 

o Ha en tydelig plan for utvikling av GOBBS og sving bevegelse. 

o Skape et forhold til gode treningsmetoder. 

o Kunnskap om hvordan fysikk og koordinasjon påvirker teknikken. 



▪ Fysisk. 

o Utvikle grunnleggende fysiske ferdigheter. 

▪  Hvordan trener vi disse rettet mot golf. 

o Utholdenhet. 

▪ Evnen til holde fokus over lengre tid. 

o Spenst. 

▪ Rotasjon hopp, bruke underlaget som et springbrett. 

o Hurtighet. 

▪ Rotasjon i gradvis hastighet. 

▪ Hoppe bevegelser. 

▪ Skyve ifra øvelser. 

o Bevegelighet. 

▪ Spillerne har forståelse av hvordan muskler og ledd beveger seg i 

golfsvingen. 

o Legger opp ulike temaer som rettes mot fysisk trening til golf. 

▪ F.eks. køllehastighet. 

▪ For eks. koordinasjons øvelser med ball.  

▪ Hva bør man spise og drikke før og etter trening, golf runde eller turnering.  

• Hvordan har små pauser innvirkning på treningen. 

 

▪ Tilbud vi kan gi spillere i turneringsgruppene. 

o Utendørstilbud. 

▪ Gruppetreninger med en trener. 

▪ Treninger fra mai til september. 

▪ Pakkeløsninger på leksjoner. 

▪ Range baller. 

▪ Treneren er behjelpelig med å lage en individuell spiller profil.  

o Innendørstilbud. 

▪ Simulator turnering.  

▪ Vintertrening i kjelleren til klubbhuset. 

▪ Pakkeløsning på leksjoner innendørs. 


