
 

Vinterträning DGK 2017 – Team DGK 
 
 
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. 
 
Givetvis blir det också tid till både individuella tips och en hel del roligt vid sidan om 
denna planering. 
 
Golfträningar – tisdagar 19.00-20.00 (Ullna Indoor) 
Fysträningar – måndagar 19.30-21.30 (Vasaskolan) 

Fys 1 (15/1) Stationsträning 
Fokus på bålstabilitet och puls. 

Golf 1 (16/1) Rep. Min sving 
Vi återupptar arbetet med vår individuella svingplan för vinterns utveckling. 

Fys 2 (22/1) Cirkelträning 
Fokus på ben och bål. 

Golf 2 (23/1) Rep. Min sving  

Vi tränar på vår individuella svingplan för vinterns utveckling. 

Fys 3 (29/1) Stationsträning 
Fokus på explosivitet och överkropp. 

Golf 3 (30/1) Olika typ av slag 

Vi går igenom hur du skapar olika typer utav slag och gör en del utmaningar kopplat till 
detta. 

Fys 4 (5/2)  Hinderbana 
Fokus på smidighet, snabbhet, styrka och balans. 

Golf 4 (6/2)  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. 

Fys 5 (12/2) Stationsträning 
Fokus på bålstabilitet och puls. 

Golf 5 (13/2) Rep. Min sving 

Vi tränar på vår individuella svingplan för vinterns utveckling. 



Fys 6 (19/2) Klara-av 
Vi gör om tidsutmaningen med olika moment från i höstas.  

Golf 6 (20/2) Pitch/ wedge 

Vi går igenom närspelet och gör en del utmaningar/tävlingar för detta. 

Fys 7 (5/3)  Cirkelträning 
Fokus på ben och bål. 

Golf 7 (6/3)  Rep. Min sving 

Vi tränar på vår individuella svingplan för vinterns utveckling. 

Fys 8 (12/3) Stationsträning 
Fokus på explosivitet och överkropp. 

Golf 8 (13/3) Slaglängder 

Slå längst eller lika långt varje gång? Vi gör olika utmaningar för att förbereda oss för 
utomhussäsongen. 

Fys 9 (19/3) Stationsträning 
Fokus på bål, explosivitet och puls. 

Golf 9 (20/3) Rep. Min sving 
Avslutning och diskussioner hur du bör träna teknik under lägret/ början av säsongen. 

Fys 10 (26/3) Fystester 
Vi gör om vårt test från i höstas för att se vårt nya hcp och om vi nått de fysiska mål som 
sattes för vinter. 

 
 
 
 
 
 
 
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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