
    Torekov den 22 januari 2020 
 
Hej Juniorgolfare 
Här kommer information kring träningen under våren och hösten 2020.  
 
Ny Tränare 
Vi har en ny tränare på Torekov GK. Hon heter Alexandra Lennartsson och är en mycket 
välmeriterad golfspelare och har varit professionell golfspelare under ett flertal år där hon har 
flera topplaceringar både individuellt och i lag. Hon har bland annat tävlat på Swedish Golf Tour 
och LETAS. Under vinterhalvåren har hon även tävlat på Sunshine Ladies Tour i Sydafrika.  
 
Alexandra har gått ett flertal kurser inom golf och går just nu Högre Tränarutbildningen 
via PGA of Sweden. I december var hon med och representera PGA of Sweden i 
International Team Championship. Det senaste året har Alexandra varit golfinstruktör 
på Nyköpings Golfklubb och Jönåkers Golfklubb och har jobbat med allt från juniorer 
upp till elitlag, coachat seriespelslag, hållit i grupp- och privatlektioner samt 
nybörjarkurser.  

Informationsmöte för både nybörjare och inbitna juniorgolfare 
Söndagen den 22:e mars klockan 10:30 har Alexandra ett informationsmöte på klubben 
och då kommer hon berätta lite mer om sig själv och om  juniorträningen, är det någon 
som är sugen att prova lite redan då så kommer vi ha lite provapådag samtidigt. 
Du som redan spelar, ta med en kompis eller flera så får de prova lite; du som är nyfiken, 
kom och lyssna och du som vet att du vill prova kom och träffa alla. Ta gärna med dina 
föräldrar också (om du vill). 
Framåt lunch så bjuder vi på grillad korv. 

Till denna träff är alla i åldern 6 till 15 år välkomna oavsett om man spelar golf i dag 
eller är sugen på att prova på.  

När börjar vårträningen 
Vi börjar vårträningen vecka 14, månadsskiftet mars/april och kör fram till vecka 24 i 
början på juni med uppehåll för Påsken då vi kommer att ha andra aktiviteter på 
klubben 

Men när är höstträningen då 
Vi kör igång vecka 33 i augusti och kör fram till mitten av oktober om vädret tillåter 
 
Hur kommer träningarna se ut då 
Vi kommer köra tisdagar och torsdagar och kör två timmar vid varje tillfälle. Vi börjar 
klockan 16:30 och Alexandra kör första timmen. Andra timmen kör ni egenträning med 
utgångspunkt från Alexandras instruktioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Men mer då 
1. För er med officiellt hcp kommer vi erbjuda möjligheten att följa med och spela på 
Bjäre GK, Båstad GK och Åkagårdens Golfklubb på samma sätt som vi gjorde under 2019. 
Detta kommer erbjudas 2 ggr/termin och är kostnadsfritt. 
 
2. Eventuellt kommer vi ha ett träningsutbyte med någon eller några av våra 
grannklubbar redan under våren- försommaren. Kostnadsfritt. 
 
3. Vi kommer ha extra aktiviteter under Påsken med eget schema. Kostnad tillkommer. 
 
4. Vi kommer erbjuda träning under sommaren med eget schema. Kostnad tillkommer. 
 
5. Dessutom kommer vi ha massor av tävlingar under säsongen. Mer information kring 
dessa kommer när det närmar sig. 
 
Kostnad 2020 
För dig som är medlem i klubben kostar träningen 600 kr/termin.  
 
För dig som inte är medlem i klubben kostar träningen 600 kr/termin och så tillkommer 
en kostnad på 300/termin för att kunna spela på vår banan och gäst banorna under 
träningarna. 
 
Är du nybörjare och vill prova på golf kommer första terminen vara kostnadsfri så du får 
chansen att prova på och se så detta är en sport för dig. Möjligheten att låna klubbor på 
träningen kommer också att finnas. 
 
Anmälan och betalning gör du via Swish 1230845453 (Torekovs GK) och skriv 
”Juniorgolfare 2020 (och namn på deltagare)”. Vid frågor maila till alexandra@togk.se 
     

     

"Att få vara en del av den satsning som görs nu på Torekovs GK är något jag är väldigt stolt och 
glad över. Ska bli otroligt kul att få dela med mig av den kunskap och erfarenhet jag har fått 
genom åren. Jag ser verkligen fram emot att träffa er alla medlemmar på klubben."  

Varmt välkomna/ Alexandra 



 


