
 

 

     
 

 
 
 

 

Inbjudan till Golfkonferens med efterföljande Vårmöte  
I samband med Vårmötet har vi nöjet att inbjuda till en konferens för klubbarna i Småland. Vi hoppas 
kunna inspirera ordförande, styrelseledamöter, klubbchefer, administratörer, banpersonal, tränare 
samt övriga intresserade inför säsongen. Vi träffas denna gång i Värnamo i spännande lokaler på 
Gummifabriken. 

 
Datum Lördagen den 18 mars 2023. 
Plats         Värnamo, Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15 

 
Program  Bifogas. 
 
Avgift 200 kr/klubb vilket inkluderar en eller flera deltagare från samma klubb.  

Deltagaravgiften (förmiddagens program) betalas i förskott till Smålands  
 Golfförbund, BG 5681–6457.  
 Vid deltagande endast på Vårmötet (ej lunch) utgår ingen avgift. 

 
Anmälan  Välkommen med din anmälan till förmiddagspasset senast 12 mars på länken 
 eller QR-koden nedan  
  https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1734133 

   
 Ingen anmälan krävs till deltagande på Vårmötet där kallelse har skickats ut 
 tidigare och separat.  

 
Kursledare  Kristina Carlo, ordförande Smålands Golfförbund, 070 - 694 84 63, 
  kristina.carlo@gmail.com 
 
Frågor/info Kristina Carlo, 070 - 694 84 63 eller kristina.carlo@gmail.com 
 
Vi ser fram emot att få träffa dig igen. Varmt välkommen! 
   
Smålands Golfförbund 
Kristina Carlo      
 
Arr nr:1734133 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Program 
09.00-09.30  Samling med kaffe och fralla 

09.30-11.00  Information från Distriktet 
  Aktuellt från våra kommittéer och verksamhetsområden:  

- Ordförande Kristina Carlo hälsar välkommen 
- Bosse Johansson, tävlingskommittén: Därför är tävling viktigt i 

klubbarna plus lite nytt om DM. 
- Leif Lundquist, regel- och handicapkommittén:  Regler 2023, Lokala 

regler 
- Annika Persson, damkommittén: Distriktets satsning på damgolf. 
- Hasse Pettersson, juniorkommittén: Träning och tävling 
- Erik Lagerlöf, paragolf: Detta händer inom paragolfen. 

 
11.00-11.15  Förfriskningar 

11.15-12.15  Bättre spelupplevelse - ett utvecklingsprogram för hela golfklubben 

Vi får träffa Birgitta Ljung och Calle Lönnberg som har medverkat vid 
framtagning av innehållet i utvecklingsprogrammet och även vid dess 
genomförande.  

Birgitta Ljung, handicap- och banvärderingsansvarig i SGF:s 
Regelkommitté samt ordförande i R&As och USGA:s 
Världshandicapkommitté. 

Calle Lönnberg, bankonsulent Småland, Östergötland och 
Södermanland.  
 

12.15   Lunch 

13.30  Smålands Golfförbunds Vårmöte enligt tidigare utsänd kallelse 
  
  

 
  
  

 

 


