
KGK junior
En god plass å være!





Takk til NGF`s Prosjekt 
Ivaretakelse



Klubben 

• 9 hulls bane

• Byggd på dugnad i 1973, åpnet 1974

• Sentrumsnært, beliggede i Randesund ca 7 km fra Kr.sand Sentrum

• Ca 950 medlemmer

• 4 ansatte (daglig leder, head pro, 2 stk greenkeepere)

• Inneholder: Klubbhus, 9 hulls hovedbane, 6 hulls korthullsbane(med 
kunstgress greener, driving range(max 180 m) og puttegreen, 2 stk
Trackman simulatorer). Og ikke minst et minst et mini klubbhus til 
juniorene.



Klubbens jr avd. 2016 

2016: 4 juniorer på trening, ingen deltakelse på turneringer,ingen fast trener

2016: klubben utfordrer en gjeng til å gjøre noe på juniorsiden. 2 sa JA 

2016: Jeg vikler meg inn i dette og tar ansvar for rekrutering og trening.

Sportslig ansvar legger jeg på klubbens pro.

Vår 2016: samler 7 barn  til første trening

Hvem kom på trening ????



Trener ? Team
• Harald Sannarnes 28,6 hcp( debuterte i turnering med HIO fra utslag hull 3 til green på 

hull 2)

• Frode Magnussen 36 hcp (traff en ball her om dagen)

• Harald Haraldsen 19,3 hcp (på en god dag)

• Helge Pettersen 9 hcp (en myte,,,, altfor lavt )

• Roger Markussen 8 hcp (vår sandbagger, burde vært mye lavere)

• Henry Thams 18 hcp (dansk hcp,,, usikker på hva det er i Norge)

• Hege Benham 19 hcp (gruppens desidert beste «putter»)

• Grete Elise 36 hcp (gruppens b-menneske, har aldri spilt god golf før lunch,pedagog)

• Chris Andersen 15hcp ( hus kiropraktor, burde vært smidigere enn han er)

• +4-5 ungdommer(19-23 år) som faktisk kan golf !!



Egne juniorsponsorer

• Har fått lov av klubben å selge egne

juniorsponsor avtaler. 

• Mange bedrifter setter pris på å 

støtte juniorarbeid. 

Søker støtte i fond

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D552898201717309&imgrefurl=https://d.facebook.com/LauvasenIF/photos/a.321229048217560.1073741828.320866728253792/552898201717309/?type%3D3%26__tn__%3D*W-R&docid=HxHPDHDZWLj5fM&tbnid=3TwRavMKzqjw9M:&vet=10ahUKEwiD6_2PyqXkAhXNAhAIHSwxDpUQMwhMKAswCw..i&w=320&h=320&itg=1&bih=917&biw=1829&q=skillingsfondet&ved=0ahUKEwiD6_2PyqXkAhXNAhAIHSwxDpUQMwhMKAswCw&iact=mrc&uact=8


Klubbtøy og tilhørighet

• Klubben gav oss frihet

• Bra tøy til lave priser

• Vi brukte kontaktnettet vårt

• Subsidierer dette med sponsormidler.  



Det handler om å SE de unge

Det viktigste vi kan gi barn og unge er en 
trygg og god ungdomstid, gjerne med golf 
som idrett 

YOU MADE MY DAY 

NÅR GNISTEN TENNES I ØYNENE TIL DE 
UNGE 





«Hos oss hører du til - Uavhengig av ambisjoner og hcp»

• Dedikerte aktivitetsledere som ser de unge

• Felleskap på tvers av alder

• Vi har det gøy!

• Helhetlig og langsiktig tankegang



Gøy på tur!

Potetgolf

• Juniorer og voksne sammen

• Ikke de og vi – Det er OSS



Turer styrker felleskapet

• 2 fellesturer I Norge.
( Narvesen tour)  

• 1 fellestur til Danmark. 



Narvesen Tour

• Vi oppfordrer alle til delta

• To fellesturer hvert år

• Engasjerer både sportslig og sosialt

• Fint å være på tur på tvers av alder



Sosiale aktiviteter

•Halloween golf

•Besøk Marius Thorp 

• Basar – gøy og gir inntekt. 

• Kahoot – f.eks om regler. 



Jentegruppe 

• 10-15 jenter i ulike aldre

• Det å ha en jentetrener er viktig

•Sosialt opplegg

•Lagfølelse

Hege er designer og med i 
trenergruppen. Jentegruppen vokser



Vintertrening – en verden av muligheter.

• Simulator

• Bytte med andre idretter 

• Hall trening 

• Styrketrening 

• Sosiale kvelder. 



Klubbens jr 2019

Vi er 10-12 faste voksne innvolvert + ungdom over 19 på trenersiden 

August 2019 er vi totalt 57 forskjellige spillere på trening i en treningsuke 
fra 4 til 19 år. I tilegg kommer eldre juniorer som hjelpe på trening. 

Vi er totalt 90 medlemmer på juniorsiden ca 10 % av medlemsmassen. Vi 
er ca 17 jenter i trening

Kgk junior har spilt 74 Narvesen Tour runder, fordelt på 23 forskjellige 
spillere. Nærmest Narvesen Tour er Kragerø, ca 2 timers kjøring fra 
Kr.sand.  

Det viktigste mestring,sosialt og trygghet

For utøverene er nok resultatene viktige. 



Hva skjer når vi vokser og hva jobber vi med:

Treningsarealer
Kaos på treninger, aner ikke hvem som kommer
Låne utstyr
Informasjon, nå ut til foreldre og utdøvere, hvilken kanal funker ??
Økonomi, flere på tur, flere på overnatting, flere til middag….

Sørlandet mangler utdanningsvei, bygge fag miljø, trener kompetanse
Samarbeid med trener, måles på inntekter ???

Bytte ord som «kostnader til juniorer, med innvestere i junior»

Foreldre gruppe



Viktige ting fremover

• Godt sportslig tilbud til de som virkelig vil satse, 
vi voksne styrker bredden bak . 

• Få på plass toppidrett på gymnas – så beholder 
vi de unge på Sørlandet. 

• Fortsatt godt treningstilbud – også vinterstid. 

• At vi voksne fortsatt evner å SE de unge. Og 
ivareta dem



Forutsetninger for å drive juniorarbeid

• Kristiansand golfklubb er en  klubb som VIL juniorarbeid 

• Styret og daglig leder legger forholdene til rette. 

• Klubbens voksne medlemmer ser at juniorarbeid er viktig

• Golf som helårsidrett 

• Lave priser 

• Fellesturer og andre sosiale aktiviteter

• Engasjerte aktivitetsledere

• Tid og tålmodighet


