Sanda Golfgymnasium
startade 2002 på initiativ av A6 Golfklubb och Sandagymnasiet. Under åren har vi haft ett
antal olika upplägg men sedan 2009 har A6 Golfklubb helhetsansvaret för golfutbildningen.
Nu från och med hösten 2015 finns även Jönköpings Golfklubb med som samarbetspartner.
På Sanda golfgymnasium får du som elev möjlighet att som elev att kombinera en elitsatsning
i golf och samtidigt erbjuds du bra möjligheter att via ett anpassat schema satsa på dina
studier.
På A6 Golfklubb och Jönköpings Golfklubb finns ett välutbildat och erfaret tränarteam under
ledning av Niklas Eriksson. Du har schemalagd träning tisdag, onsdag och torsdag på
morgontid och sen har du möjlighet att delta på A6 golfklubbs samtliga kvällsträningar.

BOENDE
Vi kan vi erbjuda eleverna följande boendeformer
 Boende på elevhemmet Majstången som ligger i anslutning till skolan (ÅK1)
 Eget eller gemensamt boende gäller främst för dig i åk 2/3 men kan också vara
aktuellt i åk 1.
Oavsett vilken boendeform du väljer så erbjuds du att köpa middag till
självkostnadspris (mån- tors.). Till elevboendet Majstången finns en
elevhemsföreståndare knuten som kan hjälpa till med lite av varje.

STUDIER
Sandagymnasiet erbjuder följande program som är anpassade till specialidrotten
 Barn- och Fritidsprogrammet  Handels- och administrationsprogrammet
 Naturvetenskapsprogrammet  Samhällsvetenskapsprogrammet
 Ekonomiprogrammet

TRÄNARE
Niklas Eriksson går in på sitt 10:e år som tränare och tycker att det blir roligare och roligare.
Verksamheten på A6 GK växer varje år och extra roligt är att det nybörjarprogram vi
lanserade 2013 blivit en jättesuccé. Inför 2015 blir det en mix mellan det vanliga klubbjobbet
som Pro på A6 GK, en hel del uppdrag åt PGA med föreläsningar och utbildningar samt
fortsatt utveckling av Performance Golf Schools.
Jacob Flood handplockades av Niklas direkt efter att han avslutat sina studier på Sanda
Golfgymnasium. Jakob gör nu sitt fjärde år på A6 Golfklubb som tränare. Just nu går jag även
PGAs tränarutbildning och examineras 2015.
Daniel Rehncrona Är sedan våren 2015 färdigutbildad tränare. PGA Pro: Club Professional.
Richard Rehnström Har sedan många år erfarenhet av tävlingsgolf. PGA Pro: (Qualified
Trainee) går just nu PGA:s tränarutbildning, TU13-15.

UTTAGNING
I december månad kallas alla sökande till en testdag/antagningsdag. Vi informerar om
utbildningen samt gör ett antal fysiska tester samt intervjuer. De elever som erbjuds
plats på utbildningen meddelas innan årsskiftet.

ANSÖKAN
Ansöker gör du genom att gå in på www.golf.se. Där går du vidare till Svenska
Golfförbundet och Golfgymnasier. Sista dag för ansökan är 1 december.

