
Golftjej Småland ingår i en större satsning som vi gör i hela Sverige  
under benämning Golftjej Sverige, Totalt är vi 19 golfdistriktsförbund 
som deltar.
Är du en tjej juniorer mellan 8 – 18 år och medlem i en golfklubb i  
Småland. Vi har inget handicapkrav, alla som vill vara med får delta.

Vi träffas vid flera tillfällen under säsongen, 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.
 Innehållet speglar olika teman: Det långa spelet, spelstrategi, närspel, mental- och 
lite fysisk träning.
 Totalt blir det 5 tränings- och aktivitetsdagar på golfbanorna vi besöker. Vissa träffar 
är endagarsaktiviteter och andra träffar är flerdagarsläger.
 Under september har vi våra stora läger, Smålands Mini Camp Läger, 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.
 
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.

8 maj Ölands GK Åsa Gottmo/Emelie Warme/Håkan Fransson

20 juni Lagans GK Carina Odd/Johanna Roubert/Andrea Nord

28 augusti Kalmar GK Åsa Gottmo/Emelie Warme

Mini Camp 2022 

24–25 september Ekerum Resort Alla tillgängliga

Planering för Golftjej Småland

För Golftjej 
Småland sker ingen 

uttagning, det är 
fritt att anmäla sig 

till en eller flera 
tillfällen.

Tränare:
Åsa Gottmo, PGA Proff Player (Kalmar GK)
asa.gottmo@kalmargk.se

Carina Odd, Proff PGA Tränare (Älmhuts GK) 
carinagolfcoach@gmail.com

Johanna Roubert, Tränare (Lagans GK)
klubbledare@lagansgk.se

Emelie Warme, Tränare (Kalmar GK)
emelie.warme@kalmargk.se

Andrea Nord, Tränare Glasrikets GK, 
andrea.m.nord@gmail.com

Deltagaravgifter 2022
Vid vårt planeringsmöte beslutades 
nedanstående deltagaravgifter.  
Betalning sker i samband med  
anmälan via Min Golf.

Endagarsaktivitet: 100 kr, (måltider 
ingår i avgiften)

Mini Camp Läger: 1000 kr (måltider, 
logi och överraskningar ingår i avgiften)


