
Golftjej Småland ingår i en större satsning som vi gör i hela Sverige  
under benämning Golftjej Sverige. Totalt är vi 19 distriktsförbund  
som deltar, men det ser olika ut på distriktsnivåerna. 

Vissa distrikt har en eller två aktivitetstillfällen och andra som vi i Småland har flera 
tillfällen och något eller några flerdagarsläger. Att vara med i Golftjej Småland är ett 
fantastiskt sätt att träffa nya golfkompisar i Småland. 

Genom våra träffar får du möjligheten att träffa fler tjejer som spelar golf och utvecklas 
tillsammans. Vi har inget hcp krav på dig men du skall vara juniortjej och medlem i en 
golfklubb i Småland. Tycker du golf är kul och vill träna samt spela med andra tjejer är 
Golftjej Småland definitivt något för dig! 
                                                                
Totalt blir det 7 tränings- och aktivitetsdagar på golfbanorna vi besöker. 
Vissa träffar är endagarsaktiviteter och andra träffar är flerdagarsläger. 
Under april och september har vi våra stora läger, Smålands Mini Camp Läger 1 
och 2, vilket är en happening. Till lägren kommer deltagare från samtliga våra team, 
Elit, Breddelit, Future, Farmen och inte att förglömma Golftjej Småland. Utöver 
dessa kommer även andra golfande ungdomar att bli inbjudna i mån av plats. 
Vid våra andra aktivitetsdagar är det endast tjejer som har 
anmält sig till Golftjej Småland som deltar.

Varmt välkommen att delta i Golftjej Småland

Anmälan till de olika aktivitetsdagarna:
Samtliga aktivitetsdagar kommer att finnas upplagda i GIT Tävling och du måste göra anmälan för respektive tillfälle.    

Du anmäler dig via Min Golf, sök på teamnamnet enligt följande:
Sökord - Golftjej Småland (Enkel sökning, då skriver du bara Smålands i fritextfältet, 

då får du upp alla aktiviteter i Småland under den tidsperiod du valt.)
Följ bara instruktionen som du får när du har logga in på Min Golf 

och funnit aktivitetsdagen som du vill anmäla dig till.

25 – 26 april Mini Camp Läger 1 Ekerum Resort, Öland

30 juni Aktivitetsdag med träning och spel Kalmar GK

15 augusti Aktivitetsdag med träning och spel Vetlanda GK

9 september Utflyktsdag till Europatouren Kristianstad 

19 – 20 september Mini Camp Läger 2 Glasrikets GK

Oktober Juniormästerskapen (Tävling) 

Planering för Golftjej Småland

För Golftjej 
Småland sker ingen 

uttagning, det är 
fritt att anmäla sig 

till en eller flera 
tillfällen.


