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Idrottssektionen 
Gullbringa 

Golf&Country 

Club 
Vår vision är att vara en bra 

juniorklubb, där alla är välkomna 
och varje individ ges möjlighet att 
trivas och utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. Vi vill få så många 

barn och ungdomar som möjligt, allt 
från knattar till elitjuniorer, att vara 

aktiva på Gullbringa Golf & 
Country Club. Idrottsligt vill vi 

hjälpa och skapa förutsättningar för 
juniorer som visar träningsflit och 
vilja att bli en framtida elitspelare. 

V I S I O N

Våra värderingar kan 
sammanfattas med fyra ledord:

Glädje
Trygghet

Gemenskap
Ärlighet

I vår verksamhet skall alla känna 
sig välkomna oavsett ålder, kön 

eller golfkunnande

Detta är "Team GGCC". 

VÄRDERINGAR

Maecenas



Tävlingsverksamhet.

Gullbringa Golfklubb skall deltaga  i alla 
serier från J16 till Seriespel för Herrar och 
Damer. Vi skall långsiktigt bli bättre och 
förbättra våra placeringar i seriesystemet 
successivt.

Vi skall sträva efter att så många juniorer som 
möjligt finner vilja att utveckla sin golf till en 
tävlingsport. 

Vårt mål är att spelarna skall känna glädje och 
stolthet över att representera Gullbringa 
Golfklubb och vi skall uppträda som 
föredömen oavsett man tävlar i lag eller 
individuellt.

T R Ä N I N G S V E R K S A M H E T E N  2 0 1 8  

Idrottsverksamheten skall bedrivas med en budget i balans. Bidrag till verksamheten utgår från klubben 
och styrs från år till år baserat på hur väl vi lyckas attrahera och behålla juniorer i verksamheten. 
Merparten av budget skall investeras så att vi lyckas öka antalet juniorer i klubbens organiserade 

träningsverksamhet.  Särskilda aktiviteter såsom läger och privat träning bekostas av deltagarna och 
ligger utanför kommitténs ansvarsområde . Bidrag kan utgå från kommittén inom ramarna för budget. 

Tävlingsspel och elitträning utanför ordinarie gruppträning bekostas av varje enskild spelare. Vid 
särskilda tillfällen kan kommittén besluta om finansiellt stöd.


