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Dagens juniorer - morgondagens medlemmar.



DU FÅR!

Vill du hjälpa till på våra juniorträningar?
För att möta ett växande antal juniorer på Bokskogen och möjliggöra för fler att vara med på klubbens juniorträningar, vill vi stötta upp våra 
tränarledda träningar med ledare.

Som ledare kan du komma att hjälpa till med mindre moment under ett träningspass, eller se till att juniorerna går från en station till en 
annan. Du kan komma att samla ihop gruppen innan träningen startar och se till att alla ”är där de ska vara” och ibland kan en träning behöva 
förberedas med att ta fram olika redskap. En huvudtränare kommer dock alltid att finnas med under själva träningen.

Vi tror att du som ledare kanske är förälder, morförälder eller bekant/stora syskon till en junior. Kanske skjutsar du i dagsläget ditt barn 
till alla träningar på Bokskogen och ”ändå är där”? Vi tror att du tycker om att engagera dig ideellt, kanske har du varit ledare inom fotboll, 
ishockey, innebandy eller annan sport där det är vanligare att ideella ledare hjälper till med träningsverksamheten.

Du behöver absolut inte vara en stjärna på golf - våra huvudtränare kommer utbilda dig i det du behöver veta. Det viktigaste är att du VILL 
hjälpa till för att du tror på våra juniorer och förstår att det är vår framtid och Bokskogens framtid!

Ledarutbildning från våra tränare på Bokskogen 
Golf Academy.

Vara tillsammans med Ditt barn eller barnbarn eller 
annan medlems barn och utöva en fantastisk aktivitet 
tillsmmans.

Känna GLÄDJEN i att hjälpa till och vara tillsammans 
med barn och unga vuxna.

DU GER!
Av din tid.

Förutsättning för huvudtränarna att fokusera på det 
som de kan allra bäst - golfträning.

Ordning och reda och förbereder för träning.

DATUM FÖR LEDARTRÄNING MED TRÄNARE FRÅN BOKSKOGEN  GOLF ACADEMY. 
Alterniv 1: 17 mars kl. 17-20 & 24 mars kl. 17-20
Alternativ 2: 5 april kl 17-20 & 12 april kl. 17-20
Totalt 2 tillfällen, 3 h/tillfälle

För intresseanmälan som ledare, ange även vilka datum du kan gå ledarutbildning, skicka mail till: 
junior@bokskogen.com

Varmt välkommen!
Bokskogens Juniorkommitté

Inbjudan till Bokskogens Funktionärstävling
Möjlighet för fler juniorer att vara en del av tränings-
verksamheten

mailto:junior@bokskogen.com

