
 

Vinterträning DGK 2018 – Grupp 1 och 2 
 
 
Självklart kommer träningen att se lite olika ut för de olika grupperna baserat på ålder 
och spelnivå men här nedanför kan ni se de övergripande ämnena i vinterträningen. Vi 
kommer även under vissa träningar att dela in gruppen i mindre grupper för att 
förbättra fokus och effektivisera träningstiden.  
 
Givetvis blir det också tid till både individuella tips och en hel del roligt vid sidan om 
denna planering. 
 

Pass 1 (20/1) Vad bör jag träna under vintern? 
 
Vi går igenom GUBBS i golfsvingen och eventuellt hinner vi med en tävling mot slutet.  

 

Pass 2 (27/1) Centrering  
 
Vi går igenom begreppet centrering i två olika varianter. Vi kommer även göra uppgifter 
och övningar 2 och 2. 

 

Pass 3 (3/2) Individuell träning – Min sving 
 
Vi skapar en individuell plan med specifika övningar anpassade just för utvecklingen 
utav din sving. 

 

Pass 4 (10/2) Timing 

 
Den som kastar längst slår längst? Vi lär ut start och vändningen i svingen samt gör en 
hel del utmanande övningar till detta. 
 

Pass 5 (17/2) Närspel 
 
Träning på grunderna i närspelet och några smarta roliga övningar för detta. Utöver 
detta kommer vi hinna slå en del och fokusera på vår svingträning. Den som kastar  



Uppehåll för Sportlov 
 

Pass 6 (10/3) Driver 
 
Vad gör att bollen flyger så långt som möjligt? Hur uppnår jag detta? Vi pratar driver och 
GUBBS för detta samt gör en del övningar anpassade för driver. 
 

Pass 7 (17/3) Individuell träning – Min sving 
 
Träning och feedback på din individuella sving. 
 

Pass 8 (24/3) Avslutning och utmaningar 
 
Vi tränar delvis på vår individuella sving och gör samtidigt en hel del målfokuserad 
träning med olika klara-av-utmaningar inför utomhussäsongen. 
 

Påsklov och vinterträningen är slut. 
 
Glöm inte anmäla er till säsongens juniorträning: 
http://www.dgk.nu/se/junior/juniortraning-2018 
 
 
 
 
 
 
Glöm inte att anmäla din frånvaro när du inte kan komma av någon anledning till 
erik.algulin@dgk.nu eller 0706-905250. 
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