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    Golfjunior i Smålands distriktet 
Inbjudan till 2020 års verksamhet i 
Smålands Golfdistriktet  

Kalmar december 2019 
 
 

Hej Golfjunior i Småland! 
Smålands golfdistrikts kommer att ha ett flertal olika verksamhetsområden för juniorgolf 
under 2020. De olika områdena bygger på kunskap, färdighet och den egna viljan och vad 
man vill med sin golf. 
 
Intresseanmälan 
Är du intresserad att vara med i någon/några av våra verksamhetsområden enligt 
efterföljande beskrivningen. För anmälan följ instruktionen som finns i slutet av detta brev. 
Kom ihåg din intresseanmälan skall finnas på ”Min Golf” senast den 19 januari 2020.  
För grupperna Elit, Breddelit och Future sker uttagningen i slutet av januari 2019. 
 
 

Smålands Elit Team 
Denna grupp riktar sig till dig som har valt golf som första sport,  

- Du är född  2005-2007  
- Du är kille eller tjej 
- Du har ett hcp upp till -11 och du vill verkligen satsa på din golf. 
- Golfgymnasiet lockar och kanske både landslag och College finns i dina drömmar.  
- Du prioriterar våra träffar före eventuellt andra aktiviteter. 

Du kan vara en av spelarna som blir uttagen till att representera Småland vid kommande 
landskapsmatcher. 
 
 

Smålands Breddelit Team 
Denna grupp riktar sig till dig som har upp till -20 i hcp.,  

- Du är född  2005 eller senare  
- Du är kille eller tjej 
- Gillar golf väldigt mycket och tävlar en del. 
- Du håller på med andra idrotter och kanske inte vill prioritera golfen som din första 

sport. 
- Även Du kan tillhöra den grupp av spelare som kan bli uttagen att representera 

Småland vid kommande landskapsmatcher 
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Smålands Future Team 
Denna grupp riktar sig till dig som har börjat att spela golf lite mer regelbundet och tycker 
att det skulle vara kul att lära sig mer, men samtidigt är det focus på att ha kul. 

- Du är född  2005 eller senare  
- Du är kille eller tjej 
- Du har passerat -36 i hcp 
- Du vill ta ytterligare ett steg och vill bli bättre 
- Du träffar nya kompisar och får lära dig massor av bra övningar för att kunna börja 

träna lite på egen hand. 
 

 

Smålands Farmen Team 
Är ett fantastiskt sätt att träffa nya golfkompisar och lära sig nya övningar. 

- Du har precis börjat att spela golf 
- Du är 15 år eller yngre  
- Du är kille eller tjej 
- Du får träffa tränare som ger dig massor av nya tips. 
- Focus ligger på att ha kul och att golfen spelas med dina egna förutsättningar 

 
 

Golftjej Småland 
Är ett fantastiskt sätt att träffa nya golfkompisar i Småland. 

- Du är 15 år eller yngre 
- Du har tagit ”Grönt kort”, vi har inget hcp-krav på dig 
- Du skall tycka golf är kul och vill träna tillsammans med andra tjejer 
- Vi vill hjälpa dig att lära dig mer inom sporten golf. 
- Du får prova på att tävla i mindre omfattning 
- Vara med i poängjakten 
- Du får vara med om våra tränare/ledares överraskning, det kan vara allt annat än 

golf. 
- Du behöver inte vara med vid alla tillfällena, du väljer själv när du vill vara med. 
- Antalet träffar är 4–5 tillfällen, varav två tillfällen är 2-dagarsläger 

 
 
Förslag till grundschema för våra aktiviteter 2020, se efterföljande tabell 
Fastställt program med bestämda aktivitetsdatum och antal dagar presenteras i februari 
2020. 
Anledning varför vi inte presentera detta just nu är vi måste ta hänsyn till SGF och Smålands-
distriktets aktivitets- och tävlingsprogram för 2020.  
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Som Ni säkert förstår vill vi inte lägga våra aktiviteter på samma dagar som tävlingar är på 
Teen Cup eller Teen Tour, m.fl. 
 

Team 
1 dagars 

aktiviteter 
utomhus 

1 dagars 
aktiviteter 
inomhus 

Läger 
2-dagars 

aktiviteter 

Mini 
Camp 1 
2 dagars 

Mini 
Camp 2 

2-dagars 

Summa 
aktivitets- 

dagar 

Elit  2 3 1 1 12 

Breddelit 2 1  1 1 7 

Future 2 1 1   1 7 

Farmen 2 1 1   1 7 

Golftjej Småland 2–3   1   1 6–7 
För vissa deltagare i Elit och Breddelit tillkommer ett antal dagar för landskapsmatcher och 
mästerskapstävlingar. Uttagning sker av tränare/ledare för nämnda arrangemang. 
 
Intresseanmälan 
Är du intresserad att vara med i någon/några av våra verksamhetsområden enligt 
beskrivningen, gör Du din intresseanmälan via ”Min Golf”, följ bifogad länk, 
https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=2217985 
 
Det är med andra ord fritt att göra sin intresseanmälan till fler en än grupp enligt 
beskrivningen.  
 
Efter anmälningstidens utgång kommer våra tränare/ledare i Smålands Golfförbunds att 
kontakta dig och delge dig mer information om vår verksamhet. 
Uttagning till grupperna Elit, Breddelit och Future sker i slutet av januari 2020. 
För övriga grupper sker ingen uttagning, men vi kommer naturligtvis att informera dig vad 
som kommer hända under året.   
 
Våra tränare och ledare: 
Henrik Lisecke Glasrikets GK, Jesper Lindgren Nybro GK, Daniel Rehncrona Jönköpings GK,  
Emil Widing-Andersson Ekerum Resort, Johanna Roubert Lagans GK, Åsa Gottmo Kalmar GK, 
Anna Maja Blom Vetlanda GK, Maria Forsman Älmhults GK och Emelie Warme Kalmar GK. 
Utöver dessa kommer det att tillkomma någon mer. 
 
Med vänlig hälsning 
 
SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 
 

Hans Pettersson 
Hans Pettersson 
Ordförande för Junior/Elit 


