Verksamhetsberättelse Tävlingsverksamheten 2017

Bilaga 1
Inledning:

Under året har Arboga GK:s juniorer tävlat flitigt och framgångsrikt. Våra juniorer har tävlat både på
elit- och breddnivå. Total sett har ca 10 juniorer representerat Arboga GK på olika nivåer runt om i
Sverige.
Målsättning:
Enligt verksamhetsplanen har målsättningen för Arboga GK:s juniorverksamhet avseende tävling varit
följande





Att alla som tränar ska vilja spela tävlingar.
Att minst 3st per träningsgrupp spelar Skandia Cup.
Att minst 1-2st spelar Skandia Tour Elit och 3-4st Future/First.
Utöka antalet tävlingar/event där alla åldrar kan delta.

Resultat och Tävlingar :
Västmanlandsserien 5-7 deltagare, Skandia tour Elit, Future och First 3-5 deltegare, Skandia Cup,
Junior Master Invitation (JMI), Oakley Tour, Västmanlands läns elitlag, 3st Juniorer var med Peter Pro
och spelade finalen i PGA Junior ProAm, 2st har ingått i Arbogas Herrlag Div. 1 och 2st Taco golf!
Bland dessa kan bland annat nämnas två pallplatser och sen har det funnits många framskjutna
placeringar under året med några topp 10 placeringar.
Ekonomi:
Inför säsongen upprättades en budget för tävlingsverksamheten. Budgeten anger ett tak på kostnad
och kan därmed inte överskridas men det kan däremot nämnas att budgeten på inget sätt täcker
dom kostnader som våra juniorer har för sin tävlingsverksamhet, merparten av kostnaderna står
juniorerna själva för. Den ekonomiska hjälp som klubben kan ge våra aktiva juniorer är dock väldigt
uppskattad och kan många gånger vara avgörande för att dom ska kunna tävla och representera
klubben på det fina sätt dom gör.
För att få möjlighet till detta ekonomiska bidrag krävs även en motprestation av våra juniorer
förutom att representera klubben på bästa sätt. Detta har våra juniorer ställt upp på helhjärtat under
hela säsongen genom arbete på banan, agera ledare i juniorträningen, städning av juniorstugan mm.
Slutsats:
Sammantaget så kan man inte säga annat än att 2017 tävlingsmässigt varit ett mycket framgångsrikt
år för Arboga GK:s juniorer där bl.a. dom äldre Elit-juniorerna klättrar ständigt på sverigerankingen i
sina respektive åldersklasser.
Årets klubbmästare i damklassen blev en junior och i herrklassen så är juniorerna med och ger Peter
Pro en kamp ända in på mållinjen. I år lyckades juniorerna (1:a och 2:a) slå Peter Pro som endast
kom 3:a.
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