
 

 

Kungsbacka Golfklubb söker tränare 2023 

 

Kungsbacka GK 

Kungsbacka Golfklubb erbjuder spel på 3 fantastiska banor med sammanlagt 36 hål. Vi 

har också mycket stora träningsområden med gott om plats för träning, en 

inomhusstudio, en förstklassig restaurang, en av Sveriges bästa golfshopar och inte 

minst, över 2000 medlemmar!  

 

Kungsbacka GK Golfakademi 

Kungsbacka Golfklubb arbetar mot en övergripande målsättning att vara den bästa 

klubben i distriktet på att utveckla golfare av alla kategorier. Vi har en stor 

juniorverksamhet med ca 200 juniorer i träning där vi 2023 innehar en ranking som 4:e 

bästa juniorklubb i Sverige. Utöver juniorverksamheten bedrivs en omfattande kurs- 

och lektionsverksamhet för alla medlemmar.  

 

Tjänsten 

Vi ser en stor efterfrågan i vår utbildningsverksamhet och vill därför utöka vårt 

framgångsrika tränarteam. Vi strävar efter att ha engagerade tränare som gör 

golfträningen rolig, utvecklar vår golfakademi för att nå våra målsättningar och som 

arbetar i ett tätt sammansvetsat team.   

 

Tränarteamet ansvarar tillsammans för planering och genomförande av all träning, 

såväl juniorträning som seniorträning. 

 

Tjänsten kan vara både på del- och heltid beroende på kandidat, efter 

överenskommelse.  

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som: 

- är PGA-utbildad tränare 

- brinner för att utveckla Kungsbacka GK:s medlemmar, junior som senior  

- har ambitionen att hela tiden utvecklas som tränare och ligga i framkant när det 

gäller nya rön inom golfträningen 
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- är intresserad av fysik och hur det hänger ihop med teknikträning 

- är social och utåtriktad 

- har administrativ förmåga 

 

Det är meriterande om du har:  

- tidigare erfarenhet som golftränare på klubb 

- uppdrag för SGF när det gäller juniorutveckling eller har ambitioner att på sikt 

åta dig detta (exempelvis landslagsuppdrag).  

- erfarenhet från försäljning och intresse för att utveckla partnerverksamhet.  

- erfarenhet från Golfens IT-system (GIT) 

 

Självklart är du prestigelös på så vis att om beläggningen är låg någon period under 

året så är du inte rädd att rycka in och hjälpa till även med andra uppgifter.  

 

Välkommen med din ansökan till vår Klubbchef, Håkan Emqvist, på 

klubbchef@kungsbackagk.se. Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt men senast 

den februari.  

 

För frågor om tjänsten, kontakta: 

- Klubbchef Håkan Emqvist på 0721489979 klubbchef@kungsbackagk.se 

- Head Pro P-O Dahlman på 0708584102 po.dahlman@kungsbackagk.se 
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