Future + Farmen Team 2020
Smålands Future Team
Future Team består av killar och tjejer i
distriktet som är född 2005 eller senare.
Totalt blir det 6 – 7 tränings- och tävlingsdagar på golfbanorna vi besöker. Vissa träffar
är endagarsaktiviteter och andra träffar är
flerdagarsläger. Under den kalla årstiden har
vi inomhusträning vid ett tillfälle.
Som en avslutning innan vintern kommer
spelar vi ”Juniormästerskapen”. I samband
med Juniormästerskapen genomför också en
tävling för intresserade golfande föräldrar.

Kriterier för uttagning är följande:
• Handicap, Du har passerat -36
• Killar och tjejer från fler klubbar
• Du vill ta ytterligare ett steg och vill bli
bättre
• Du får träffa nya kompisar och får lära dig
massor med nya övningar för att du skall
kunna börja träna lite på egen hand.
• Lära sig lite hur det går till när man skall
börja tävla.

Datum

Beskrivning av aktivitetsdagarna Plats

1 mars

Inomhusträning med fysiska övningar Sanda Gymn. Jönköping

25 - 26 april

Mini Camp Läger 1

Ekerum Resort, Öland

12 augusti

Temadag med träning och spel

Oskarshamns GK

19 – 20 september Mini Camp Läger 2
Oktober

Glasrikets GK

Juniormästerskapen (Tävling)

Smålands Farmen Team
Farmen Team består av killar och tjejer
i distriktet som är 15 är eller yngre.
Totalt blir det 6 – 7 tränings- och aktivitetsdagar på golfbanorna vi besöker.
Vissa träffar är endagarsaktiviteter och
andra träffar är flerdagarsläger.
Under den kalla årstiden har vi inomhusträning vid ett tillfälle.
För Farmen Team sker ingen uttagning, det är
fritt att anmäla sig till en eller flera tillfällen.

Vi har satt upp några kriterier som skall passa
in på dig som vill delta:
• Du kanske har tagit ”grönt kort” eller är på
god väg att klara det.
• Killar och tjejer från fler klubbar
• Ett fantastiskt tillfälle att träffa nya golfkompisar
• Du får träffa tränare som ger massor
med nya tips
• Focus ligger på att ha kul
• Du får spela golf efter dina egna
förutsättningar

Datum

Beskrivning av aktivitetsdagarna Plats

29 februari

Inomhusträning med fysiska övningar Sanda Gymn. Jönköping

25 - 26 april

Mini Camp Läger 1

Ekerum Resort, Öland

12 augusti

Temadag med träning och spel

Oskarshamns GK

19 – 20 september Mini Camp Läger 2
Oktober

Glasrikets GK

Juniormästerskapen (Tävling)

Anmälan: Gör du enklast via Golf.se & ”min golf” där du söker på klubben och
datumet då träffen äger rum. Mailkontakt till junior@smalandsgolf.com
Du väljer själv vilka träffar som du vill vara med på.
Har du frågor är det bara att ringa till Emil Widing Andersson 070-283 12 41 eller Daniel Rehncrona 070-825 63 44

