
Vi inbjuder dig som är född 2004 – 2009 som har tagit ”Grönt kort” och 
som kanske är med i en tränings- eller tävlingsgrupp i din lokala klubb. 
Vi har inget krav att Du är med i någon gruppering, endast medlem i en 
golfklubb i Småland. Vi vill nå dig som tycker golf är kul och vill utveckla 
dig inom sporten.

Vårt mål är försöka stötta dig som känner en viss osäkerhet och saknar kompisar på 
golfbanan. Våra aktivitetsdagar handlar mycket om gemenskap, att få nya golfkompisar 
från andra klubbar, lära sig enkla grunder för att känna trygghet och eventuellt ta ett 
första steg för att våga prova tävla. Alla vill inte tävla, men vi ska försöka att hjälpa dig, 
så det kan kännas naturligt att åka ut till golfbanan, träffa kompisar och kunna träna 
tillsammans utan ledarledda instruktioner.

Vad kostar det att vara med?
Själv aktiviteten är gratis för dig som är med. Smålands Golfförbund står för maten, 
och fika eller frukt. Distriktet betalar kostnaden för tränare/ledarna  
vid varje tillfälle. Dessutom kommer alla deltagare att  
få en pikétröja som påvisar att man deltar i Golftjej Småland.
Utdelning av tröjor sker vid varje tillfälle, men har man varit  
med tidigare under året så har man redan fått sin tröja.   

Program och aktiviteter vid våra träffar
Vid samtliga tillfällen börjar vi kl. 09.30 för gemensam samling med ”fika”. Vi 
genomför olika aktiviteter mellan 10.00 – 17.30 med avbrott för cirka en timmes 
lunch. Målet är att aktivitetsdagen ska vara slut 17.30 med egen hemfärd därefter.

Förmiddagen handlar om gemenskap, lite träning och vad kan vi göra på en golfklubb  
utöver att träna och spela golf. Vi kommer visserligen genomföra lite olika golfövningar,  
såsom närspel, puttning och lite tips om vad man bör tänka på om man vill börja tävla. 
Är det fint väder och varmt kan det bli andra aktiviteter under eftermiddagen som kanske 
inte har med golf att göra, som ex. bad, gympa, dans eller något annat spännande. För er 
som vill tävla kanske det blir en scrambletävling, antingen på korthålsbanan eller den stora 
banan. Det är ledarna och tränarna som bestämmer vad som ska ske under aktivitetsdagen.

Anmälan gör du enklast via Golf.se, ”Min golf” där du söker på Golftjej Småland och 
då kommer alla aktivitetsdagar upp om du har ett brett datumintervall på söksidan. 

Vill du anmäla dig via mail går det också bra, skicka till din anmälan till junior@smalandsgolf.com
Har du frågor är det bara att ringa Johanna Roubert 0767–682658 eller Hans Pettersson på 0727–472154

Aktivitetsdagar och platser

Datum Plats Tränare & ledare
27 april Älmhults Golfklubb Maria Forsman

18 maj Växjö Golfklubb Emmie Davidsson

30 juni Lagans Golfklubb Thomas Wester

11 augusti Kalmar Golfklubb Emelie Warme/Åsa Gottmo

15 september Vetlanda Golfklubb Anna Maja Blom

13 oktober Jönköpings Golfklubb Daniel Rehncrona

Du behöver
inte vara med vid
alla sex tillfällena,

det är fritt att
delta vid enstaka

tillfälle!

Johanna Roubert, vår projektledare för Golftjej Småland. 
24-åring från Ljungby, medlem i Lagans GK.
Hon kan sporten, började att spela som 10-åring.
Har studerat på Golfgymnasium i Halmstad och nu  
studerar hon, Träning och Förvaltning, Utbildning 
Coaching och Sports management på Linnéuniversitet i 
Växjö. Hon är uppvuxen i en ”föreningsfamilj”, gillar att 
jobba med ungdomar och föreningsutveckling.


