
 
Viktig information om träningsverksamheten vecka 14 
 
Hej alla som delar i våra konceptträningar, både för ungdomar och vuxna. 
  
Det har väl inte undgått någon att vi tyvärr igen har en ökad smittspridning och fler insjuknade i 
Covid-19. Även för Härryda och Mölndal som är våra närmaste områden har antalet sjuka ökat. Även 
om vi försöker driva vår träning med distans och på ett så smittsäkert sätt som möjligt, så blir det 
ändå situationer när det blir lite trångt. Vi har haft flera medlemmar och deltagare som hört av sig 
och är oroliga vilket vi fullt ut förstår. Vi vill att vår konceptträning ska kännas säkra för alla och ingen 
ska behöva vara orolig att gå till våra gemensamma träningar, samtidigt som vi naturligtvis alla vill 
träna och spela golf. Generellt är ju utomhusaktiviteter det bästa alternativet till träning och så fort 
det blir varmare och övningsområdena öppnar upp kommer vi ha mycket lättare att sprida ut våra 
grupper och deltagare. 
  
Utifrån läget har vi ändå beslutat:  

• En veckas påsklov under vecka 14 för den organiserade konceptträningen för vuxna. 
• Juniorerna (Small och Medium) tränar sina vanliga pass och kan då sprida ut sig mer på de 

befintliga mattorna. 
  
För våra vuxna som vill träna själva under veckan och då kunna styra sin träning till tider som passar, 
så rekommenderar vi att repetera de övningar som vi gjort i konceptet så långt. För att underlätta för 
er så kan ni gå in i receptionen när ni kommer, så kommer ni få 100 extra träningsbollar att nyttja för 
egenträning 
  
Vi rekommenderar att ni repeterar de övningar vi gjort så långt utifrån era egna preferenser. Några 
meningar för att hjälpa till att komma ihåg: 
  

• Lägsta bollpunkt – tänk att klubban ska vara på väg ner i bollträffen och klubbans lägsta 
punkt är egentligen 5-10 cm framför bollen 

• Greppa klubban med ett starkt grepp – Adressera klubban framför bollen, ta greppet och 
sedan lyft tillbaka klubban och genomför slaget 

• Viktöverföring….Kunna flytta från Vänster Tå, Höger häl till vänster häl, höger tå (För en 
högerspelare ) – träna balans utan att slå 

• Wedgelängder – träna position 1, 2 och 3 med dina olika wedgar och försök hitta dina 
längder 

o Position 1 – det utsträckta läget utan handled 
o Position 2 – armar kl 9 och en viss handled 
o Position 3 – full sving 

  
Vår plan är att när vi väl kommer igång i större skala och smittspridningen är lägre, så kommer vi att 
skapa öppna repetitionspass där våra tränare finns på plats och kan ge individuell hjälp på det man 
själv behöver, detta för att kompensera för att vi tyvärr måste ställa om delar av träningen nu. 
  
Med detta så hoppas vi att alla våra deltagare känner sig trygga, att vi gör vårt bästa för att hålla 
igång vår uppskattade verksamhet och att vi ger våra juniorer möjlighet att fortsätta i ordinarie skala 
i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
  
Stort tack för er förståelse och hjälp! 
  
Mvh 
Chalmers Golfklubb 
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