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INOM SMÅLANDS GOLFFÖRBUND bedriver vi olika verksamheter för 
tjejer och killar som tycker golf är kul och som vill utveckla sig inom 
sporten. Vad vi menar är att utveckla dig till en bättre spelare, god 
förebild för andra och/eller att bli en framtida ledare eller tränare i din 
klubb. Vägvalet är ditt men vi skall försöka att hjälpa dig så gott vi kan. 

Inom vår ungdomssatsning har vi fem olika 
nivåer som Ni har fått en del information om 
via den intresseanmälan som vi skickade ut 
till Er i slutet av föregående år. 
• Golftjej Småland – Fri anmälan vid varje 

tillfälle 
• Smålands Farmen Team – Fri anmälan vid 

varje tillfälle 
• Smålands Future Team – Uttagning sker 

efter samtal med GDF 
• Smålands Breddelit Team – Uttagning sker 

efter samtal med GDF  
• Smålands Elit Team – Uttagning sker efter 

samtal med GDF 
• +16 Smålands Team – Fri anmälan vid varje 

tillfälle 

Uttagning till respektive team sker i månads- 
skiftet februari-mars och sker av oss i 
Smålands Golfförbunds juniorkommitté 
tillsammans med de tränare och ledare som 
tillhör vårt arbetslag. 

För att Ni ungdomar skall tycka det är kul 
att träna och tävla, genomför vi en del 
lägerverksamhet som oftast omfattar två 
dagar vid varje tillfälle. Antalet läger som 
erbjuds är beroende av den grupp eller det 
team som du själv har sökt till eller har blivit 
uttagen till. 

Utöver ungdomsverksamhet har vi som 
Golfdistriktets förbund uppgift är att hjälpa 
klubbarna med olika former av utbildningar 
för funktionärer, ledare, distriktsdomare och 
klubbdomare, etc. Dessutom skall vi som 
distrikt fördela ett gediget tävlingsprogram 
på ett rättvist sätt. 

På visa ungdomstävlingar hjälper distriktet 
klubbarna med genomförandet, men det 
är den enskilde klubbens ansvar att lära och 
utveckla ungdomarnas tävlingsådra.  

Det är viktigt att komma ihåg att tävling är 
en del av idrotten, vi i distriktet uppmanar 
klubbarna att göra och genomföra juniortäv-
lingar och ha eventuella juniorklasser i övriga 
klubbtävlingar. 

Smålands Golfförbunds utvecklings- 
trappa för juniorer i distriktet. 
Inom Smålands Golfförbund Juniorverk-
samhet finns en utvecklingstrappa i fem 
nivåer för barn och ungdomar tillhörande 
golfklubbar i Småland.  

På kommande sidor kommer en kort  
beskrivning av respektive ”Team” och  
verksamhet och deras olika innebörd. 

Inledning

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. 

Totalt blir det 5 tränings- och aktivitets- 
dagar på golfbanorna vi besöker. Vissa träffar 
är endagarsaktiviteter och andra träffar är 
flerdagarsläger.  
För Golftjej Småland sker ingen uttagning, 
det är fritt att anmäla sig till en eller flera 
tillfällen.
Under september har vi vårt stora läger, 
Smålands Mini Camp Läger.

Varmt välkommen att delta i Golftjej 
Småland.

Planering för Golftjej Småland ser ut på följande sätt:

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
24 – 25 september  Ekerum Resort  Alla tillgängliga tränare

Golftjej Småland



Smålands Farmen Team

Farmen Team består av killar och 
tjejer i distriktet som är 15 är eller 
yngre. 

Du är relativ ”ny” i golfen, har kanske ingen 
att träna med, vill träffa nya golfkompisar 
från andra klubbar.                                                                         

Två endagarsaktiviteter som består av enkla 
övningar för putt, chip och det långa spelet. 

Du har även möjlighet att delta i våra Mini 
Camp Läger samt delta vid Juniormästerskapen. 
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.

Planering för Smålands Farmen Team ser ut på följande sätt:

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
24 – 25 september  Ekerum Resort  Alla tillgängliga tränare

Planering för Future Team ser ut på följande sätt:

7 maj  Växjö GK  Fredrik Aldén/Christian Petersson  
6 augusti Kalmar GK  Fredrik Aldén/Christian Petersson 

Mini Camp
24 – 25 september  Ekerum Resort  Alla tillgängliga tränare

Smålands Future Team

Future Team består av killar och 
tjejer i distriktet som är född 2007 
eller senare.            
                                                            
Totalt blir det 4 tränings- och aktivitets- 
dagar 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.



Smålands Breddelit Team

Breddelit Teamen består av cirka  
20 killar och tjejer i varje grupp. Du 
är född 2007 eller senare och är 
medlem i en golfklubb i Småland.
                                                      
Träffarna är endagarsaktiviteter förutom 
Smålands Mini Camp Läger som är två dagar.  

Dessutom kan någon/några spelare i Bredd- 
elit Team bli aktuella för SGF Super Camps 
läger. 

Under september månad har vi vårt stora 
läger ”Mini Camp”.  

 

Förutom träning skall vi spela några land-
skapsmatcher mot andra distrikt och även 
här kan någon eller några bli uttagna för spel 
i Smålandslaget.  

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, max -20.
•  Gruppen består av deltagare från fler  
 klubbar i distriktet.
•  Du kanske inte har golfen som din första  
 idrott men gillar att träna och ha kul.
•  Gillar att tävla och gör det till viss del.

Planering för Breddelit Team ser ut på följande sätt:

21 maj  Glasrikets GK   Björn Kellander/Robert S Karlsson   
6 juli  Vetlanda GK   Björn Kellander/Robert S Karlsson 

Mini Camp
24 – 25 september  Ekerum Resort  Alla tillgängliga tränare

Smålands Elit Team 

Elit Team består av de bästa killarna 
och tjejerna i distriktet som är  
födda 2007 – 2009.

Eventuellt kan några yngre talanger med lågt 
hcp tillkomma i denna grupp.                                                                       
De flesta aktiviteterna är tvådagars med trä-
nings- och tävling på golfbanorna vi besöker.  

Under den kalla årstiden har vi några enda-
garsträffar med inomhusträning.  

Dessutom tillhör spelarna i Elit Team de som 
kan bli uttagna till SGF Super Camps läger 
och eventuellt uttagna till något landslags-
läger. 

Under september månad har vi vårt stora 
läger ” Mini Camp” vilket blir en stor  
”happening, Till dessa aktivitetsdagar bjuder 
in deltagare från samtliga team och även 
andra golfande ungdomar som vill vara med. 
Er roll i Elit teamet är viktig, eftersom Ni 
förhoppningsvis är och blir goda förebilder 
för de yngre deltagarna. 

Förutom träning skall vi spela några land-
skapsmatcher mot andra distrikt och som en 
avslutning på utomhusaktiviteterna innan 
vintern kommer spelar vi ”Juniormästerska-
pen”. I samband med Juniormästerskapen 
genomför också en tävling för intresserade 
golfande föräldrar. 

Kriterier för uttagning till Team Elit är 
följande:
• Lågt handicap, max -9,0.
•  Det skall vara en mix av tjejer och killar  
 i teamet.
•  Deltagarna skall komma från olika klubbar  
 i distriktet.
•  Du skall ha valt golfen som din ”första”  
 idrott och vill satsa 100%.
• Vi vill ha 100% deltagande vid våra  
 aktiviteter.
• Du skall gilla att tävla.

En del av utbildningen är förberedelse för de 
som tänker söka in på ett golfgymnasium, 
Riks- eller Regionalt gymnasium.

Årsplanering för Elit Team ser ut på följande sätt:

7 – 8 maj  Möre GK  Henrik Lisecke/Tobias Sandén 
18 – 19 juni  Glasrikets GK  Henrik Lisecke/Tobias Sandén 
20 – 21 augusti  Glasrikets GK  Henrik Lisecke/Tobias Sandén 
10 – 11 september  Isabergs GK  Henrik Lisecke/Tobias Sandén 

Mini Camp
24 – 25 september  Ekerum Resort  Alla tillgängliga tränare



Smålands Team +16 Killar & Tjejer

Vi har fått en del önskemål om att 
förlänga vår verksamhet för dig 
som har fyllt 16 år.
                                                      
Vårt mål är att försöka tillfredsställa de flesta 
önskemålen. I år gör vi ett försök och ser hur 
stort intresse det finns bland er ungdomar för 
att delta. Efter säsongen genomförs en  
utvärdering om vi skall fortsätta ned denna 
grupp, vilket är beroende på antal deltagare. 

Kriterier:
•  För Er som har deltagit i vår verksamhet  
 under tidigare år men har fallit ur p.g.a. 
  åldern. 
•  Du är en kille eller tjej som tävlar en del  
 men tycker det är kul att träna med  
 ”gamla” kompisar, vi har inga stora krav  
 på dig mer än att det skall bli kul att träffas  
 igen under några tillfällen. 
•  Du kommer naturligtvis få delta på vårt  
 Mini Camp Läger i september, som Ni vet  
 är du en förebild för de yngre deltagarna. 

Planering för +16 Team ser ut på följande sätt: 

14 maj  Glasrikets GK   Tobias Sandén   
6 juli Möre GK    Tobias Sandén 
9 augusti Vetlanda GK Tobias Sandén

Mini Camp
24 – 25 september  Ekerum Resort  Alla tillgängliga tränare

Smålands Mini Camp Läger 

Under september månad har vi vårt 
stora läger Smålands Mini Camp 
Läger, vilket är en ”happening”. 
Inbjudna deltagare är spelare från 
samtliga team, Elit, Breddelit,  
Future, Farmen, Golftjej Småland. 
Och den nya gruppen +16 Team. 

Utöver dessa kommer även andra golfande 
ungdomar att bli inbjudna i mån av plats. Vi 
har som mål att lägren skall innehålla minst 
100 deltagare.

Till nämnda läger kommer vi att skicka ut  
separata inbjudningar i god tid så Ni får tid 
att göra anmälan. Anmälan sker via Min 
Golf, sökord Smålands Mini Camp Läger. 

Plats: Ekerum Resort Öland med boende i 
Ekerum Village den 24 – 25 september 2022. 

Anmälan till de olika aktivitetsdagarna 
Samtliga teams olika 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: 
Golftjej Småland 
Smålands Farmen Team 
Smålands Future Team 
Smålands Breddelit Team 
Smålands Elit Team 
Smålands +16 Team 

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 aktivitets- 
dagen som du vill anmäla dig till.

Deltagaravgifter
Vid vårt planeringsmöte beslutades nedan-
stående deltagaravgifter. Betalning sker i 
samband med anmälan via Min Golf.
• Endagarsaktivitet: 100 kr, (måltider ingår  
 i avgiften).
• Tvådagarsaktivitet: 700 kr, (måltider och 
  logi ingår i avgiften).
• Mini Camp Läger: 1000 kr (måltider, logi 
 och överraskningar ingår i avgiften).



Tränare & Ledare

Tränare och ledare i vårt team i Småland

Namn Roll Klubb  FK Mailadress

Henrik Lisecke  Proff PGA Tränare  Glasrikets GK  HL  henrik@golfhuset.com 

Tobias Sandén  Proff PGA Tränare  Möre GK  TS  pro@moregk.se 

Björn Kellander  Proff PGA Tränare  Glasrikets GK  BK  bjorn.kellander@hotmail.com 

Robert S Karlsson  PGA Proff Player  Kalmar GK  RK  karlssonrobert1@gmail.com 

Anton Geudra  Proff PGA Tränare   Emmaboda GK  AG  anton@guedragolf.com 

Fredrik Alldén  Proff PGA Tränare  Växjö GK  FA  Fredrik.allden@vaxjogk.com 

Christian Petersson  PGA Proff Player  Öland  CP  christian@hallgruppen.se 

Håkan Fransson  Proff PGA Tränare  Ölands GK  HF  golffransson@hotmail.com 

Åsa Gottmo  PGA Proff Player  Kalmar GK  ÅG  asa.gottmo@kalmargk.se 

Carina Odd  Proff PGA Tränare  Älmhuts GK  CO  carinagolfcoach@gmail.com 

Johanna Roubert  Projektledare  Lagans GK  JR  klubbledare@lagansgk.se 

Emelie Warme  Tränare Golftjej  Kalmar GK  EW  emelie.warme@kalmargk.se 

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

Hans Pettersson  Ordförande  SmGDF  HP  hans.pettersson@smalandsgolf.com 

Carl Svensson  Ledamot  SmGDF  CS  carl.svensson@husqvarnagroup.com 

Tävlingstrappa för juniorer

SGF har skapat en tävlingstrappa som 
är en del i utvecklingen till att bli en 
framgångsrik golfare. I denna folder 
tar vi upp några tävlingsnivåer som 
distriktet tillsammans med den lokala 
klubben har ansvar att genomföra. 

Golfäventyret
För barn 0 - 9 år finns ”Golfäventyret” som oftast 
genomförs på den lokala klubben. Distriktet har 
som mål att genomföra Golfäventyret vid vissa 
juniortävlingstillfällen under året. 

Golfäventyrets Cup
För barn 0 - 12 år finns ”Golfäventyret Cup” 
som oftast genomförs på den lokala klubben. 
Distriktet har som mål att genomföra et antal 
Golfäventyrets Cups tävlingar i samband med 
Teen Tour First Småland. 

Teen Cup
För pojkar och flickor 13 – 21 år. Touren spelas i tre 
olika nivåer efter kunskap och färdighet. Uppflytt-
ning till högre nivå sker via bra resultat och efter  
erhållna rankingpoäng. Varje nivå har sex deltäv-
lingar under säsongen maj till september. 

Teen tour First 
Spelas på distriktsnivå och är ingången till tour- 
systemet. På denna nivå tilldelas inga ranking- 
poäng, uppflyttning till nästa nivå sker genom 
bra placering. Antalet planerade spelplatser i hela 
Sverige per spelomgång är maximerat till 15. 

Teen Tour First (Småland) 
18 hål individuell slaggolf scratch spelas på en 
dag. Arrangörsklubben kan även erbjuda nivåer 
under First, exempelvis Golfäventyrets Cup och/
eller 9/18 håls tävling med hcp för ungdomar som 
inte har tävlat i någon större omfattning. Anmälan 
till undernivåer görs via ”Min Golf” till respektive 
arrangörsklubb. 

Teen Tour Future spelas på 7 olika spelplatser i 
Sverige vid samma tävlingsomgång. Uppflyttning 
till nästa nivå sker via placering och rankingpoäng.  

Spelform 36 hål samma dag eller 36 hål och 54 
hål under två daga, individuell slagtävling scratch. 
Maximerat antal spelare 78, varav 54 pojkar och 24 
flickor. 

Teen tour Elite 
Spelas på en spelplats per tävlingsomgång. Minst 
54 hål spelas 3 – 4 dagars spel. Spelform individuell 
slagtävling scratch med undantag för JSM Match. 
Maximerat antal deltagare är satt till 156.  

Anmälningsförfarande för Teen Tour
För att kunna anmäla sig till någon av Teen Tourtäv-
lingar måste spelaren först skaffa sig en ”Tourlicens” 
genom att betala en touravgift till en årlig kostnad 
av 350 kr. För att skaffa en licens, logga in på ”Min 
Golf”, klicka på Teen Tour i menyn och följ instruk-
tionen. När du betalt touravgiften, går det bra att 
anmäla sig till respektive tävling. Anmälan gör du via 
”Min Golf”, välj Teen Tour i menyn. 

För mer info hänvisar vi https://golf.se/for-spelaren/
tavlingar 

JSM klubblag kval 1 Småland (DM för juniorlag 
Småland)
Matchspelstävling för klubblag, scratch. Lagen delas 
in i pooler om fyra lag. Varje match består en mix 
foursome, en flicksingel, en pojksingel samt en 
valfri singel. Alla lag i poolen möter alla andra lag i 
samma pool. 

Under tidigare år har det som mest varit åtta lag 
som deltagit, vilket innebär att det bara varit två 
pooler. Vinnande lag i respektive pool spelar om DM 
titeln. Tvåorna i respektive pool spelar om plats tre 
och fyra. Blir det mer eller mindre antal lag en åtta 
anpassas antal pooler och slutspelförfarande. 

Anmälan för deltagande lag skall vara inlämnad 
senast den 30 april 2022 till hans.petterson@
smalandsgolf.com. 



Ölands Junior Camp and Play 2022

Aktivitet och tävling so, innebär spel 
på tre banor under 3 dagar. Målet 
med denna aktivitet är att få till 
liknande tävlingar även i Kronoberg- 
och Jönköpings län. 

I samband med tävlingen sker andra aktiviteter 
som har med golf att göra:
• Testa på Golfäventyret, lek för alla åldrar,  
 barn som vuxna.

• Föredrag om att studera på College i USA.

• Att vara professionell tourspelare.

• Övernattning två nätter i Ekerum Village  
 (stugbyn).

• I deltagaravgiften ingår 3 dagars spel  
 (greenfee, 2 x övernattning, 2 x frukost,  
 3 x luncher, 2 x middagar och frukt och dricka  
 i samband med spelet. 

Tävlingen är öppen för alla juniorer upp till 18 
år, indelade i olika tävlingsklasser efter färdighet. 

A-klass spelar 54 hål slagspel scratch,  
(18 hål per bana), hcpgräns -10,4 eller lägre 

B-klass spelar 54 hål slaggolf med hcp,  
(18 hål per bana), hcp 10,5 – 24,4 

C-klass spelar 54 hål slaggolf med hcp,  
(18 hål per bana), 24,5 - 54 2)

Tävlingsprogram för Golfjunior

Teen Cup 
Datum Grupp/omgång  Distrikt  Klubb 
2 juli Teen Cup  Gruppkval  Skinnarebo G&CC 
2 juli Teen Cup  Gruppkval  Vetlanda GK 
2 juli  Teen Cup  Gruppkval  Ölands GK? 
9 augusti Teen Cup  Regionkval  Kalmar GK 

Teen Tour First 
15 maj Teen Tour First  Omgång 1  Gränna GK 
5 juni Teen Tour First  Omgång 2  Oskarshamns GK 
19 juni Teen Tour First  Omgång 3  Eksjö GK 
31 juli Teen Tour First  Omgång 4  Reftele GK 
21 augusti Teen Tour First  Omgång 5  Saxnäs GK 
10 september Teen Tour First  Omgång 6  Skinnarebo G&CC 
11 september  Teen Tour First  Omgång 6  Skinnarebo G&CC 

Teen Tour Future 
15 maj  Teen Tour Future  Omgång 1  Möre GK 
4 juni  Teen Tour Future  Omgång 2  Glasrikets GK 
18 juni Teen Tour Future  Omgång 3  Jönköpings GK 
19 juni Teen Tour Future  Omgång 3  Jönköpings GK 
30 juli Teen Tour Future  Omgång 4  Isaberg GK 
31 juli Teen Tour Future  Omgång 4  Isaberg GK 
21 augusti  Teen Tour Future  Omgång 5  Nybro GK 
11 september  Teen Tour Future  Omgång 6  Nässjö GK 
11 september Teen Tour Future  Omgång 6  Nässjö GK 

Teen Tour Elite, ingen deltävling i Småland 2022   

JSM Klubblag kval 1 + kval 2 
28 juni JSM Klubblag  Omgång 1  Hooks GK 
29 juni JSM Klubblag  Omgång 1  Hooks GK 
13 augusti JSM Klubblag  Omgång 2  Växjö GK 
14 augusti JSM Klubblag  Omgång 2  Växjö GK 

Ölands Junior Camp and Play 
15 augusti Ölands J C and P  Dag 1   Links Golf Öland 
16 augusti Ölands J C and P  Dag 2   Ekerum Resort 
17 augusti Ölands J C and P  Dag 3   Ölands Golfklubb 

Smålands Mini Camp Läger 
24 september Mini Camp  Dag 1   Ekerum Resort 
25 september Mini Camp  Dag 2   Ekerum Resort 

Juniormästerskapen 2022 
8 oktober Juniormasterskapen  Alla ungdomar  Glasrikets GK 

Tävlingsprogram för Golfjunior Småland (endast spelplatser i Småland)



Utvecklings- & 
tävlingstrappa

SGF verksamhet och tävlingar SGT, CT, PGA, LET

Smålands GDFs verksamhet PGA Tränare

Unga ledare
Klubbens verksamhet

Herr & Dam landslagGolfgymn

Pojk & flick landslag
Super
Camp

Elit

BreddElit

Golftjej Småland

Mini Camp Läger Teen Tour Elite

Future JSM Klubblag 1-3

Farmen Teen Tour First och Future

Golfäventyret Cup                  Teen Cup

13-15 år 16-21 år 22 år –7–12 år

Golf-
äventyret



För ytterligare info är du välkommen att kontakta 
Juniorkomittén på mail: junior@smalandsgolf.com

Hans Pettersson
Hans.pettersson@smalandsgolf.com

0727-47 21 54


