JUNIOR 2016
Vi i juniorkommittén vill hälsa er välkomna till 2016 års säsong
som vi tror blir den bästa hittills!
Max Hjelm, Victor Idevall, Joakim Selander och Fredrick Andréason

JUNIORGOLF – Program 2016
Träning:
Innehåll:
Grupper:
Datum:

Pris:

Tisdagar kl 17-18 från 8 år och uppåt.
1 tim träning
(30 min före/efter träning får deltagarna slå fritt på ranchen)
Vi delar upp juniorerna i åldersgrupper.
Säsongen uppdelad
19 april (v.16) till 14 juni (v.24) samt
16 aug (v.33) till 1 oktober (v.41)
1 500 kr för säsongen

AFTER SCHOOL
Under 2 timmar så finns ledare och pro på plats. Fria bollar på rangen och möjlighet att gå
ut och spela på banan. Inget grönt kort krävs! Klubbor går att låna. Välkomna!
Datum: Tisdagen den 7 juni, mellan kl 15.30-17.00.

JUNI-LÄGER
Innehåll: Vi startar dagarna tillsammans med en uppvärmning och sedan innehåller
lägret träning och tävlingsaktiviteter i mindre grupper. Två mellanmål och lunch är
inplanerade under dagarna. Vi kommer även att spela lagtävling samt Skandia Cup.
Datum: mån-tis, 20-21 juni, kl 9:00–16:00.
Pris:
1 000 kr. (800 kr för junior som deltar i träningar på tisdagar)

AUGUSTI-LÄGER
Innehåll: Vi startar dagarna tillsammans med en uppvärmning och sedan innehåller
lägret träning och tävlingsaktiviteter i mindre grupper. Två mellanmål och lunch är
inplanerade under dagarna.
Datum: mån-tis, 15-16 aug, kl 9:00–16:00.
Pris:
1000 kr (800 kr för junior som deltar i träningar på tisdagar)
TORSDASGSGOLFEN
Juniorer med Klubbhandicap 54 (6 hål) och officiellt handicap 36 (9 hål)
får spela torsdagsgolfen tillsammans med Joakim, Victor eller Emil kl 17.00.
Junior som deltar får hämta ut en pollett från receptionen kl 16.30.
Ev greenfee står junior själv för. Dock sponsrar JK tävlingsavgiften.
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TÄVLINGAR OCH MATCHER
Vårslaget Scramble
Junior klubbmatch på Danderyds GK
TGC Shamble
Junior klubbmatch på Hässelby GK
Puttertävling
Junior klubbmatch på Jarlabanke GK
Skandia Cup klubbkval
3- klubbors
KM Junior (36 hål)
Junior klubbmatch på Danderyds GK
KM Minior (9 hål eller 6 hål)
Junior klubbmatch på Jarlabanke GK
Mörkergolf med lysande bollar

1 maj
fre 20 maj, kl 17-19:30
21 maj
fre 27 maj, kl 17-19:30
28 maj
tis 31 maj, kl 17-19:30
21 juni
21 juli
20 och 21 aug
aug
27 sep
sep
okt

DETTA REKOMMENDERAS / ERBJUDS
Teorilektion – Regler och etikett
Att lära sig: Lär dig de grundläggande principerna inom golfens regler: Säkerhet, skötsel,
skyndsamhet (speltempo), grundregel, lättnadsregler m.m. Innan du går detta teoripass
så vill vi att du har spelat ner dig till minst hcp 54.
Datum: Tis 3 maj. Tis 24 maj. Tis 14 juni. Fre 1 juli. Tis 2 aug. Tis 23 aug. Tis 13 sep.
Tid:
varje tillfälle: Kl 18 - 20.
Pris:
Fritt för dig som går på träning.

Teorilektion – Scorekort och handicap
Att lära sig: Lär dig de grundläggande principerna inom golfens handicapsystem:
Slopetabell, erhållna slag, spel handicap, handicap, poängbogey, handicapsgrupper m.m.
Innan du går detta teoripass så vill vi att du har spelat ner dig till minst hcp 54.
Datum:
Fre 3 juni. Tis 30 sep.
Tid:
varje tillfälle: Kl 18 - 20.
Pris:
Fritt för dig som går på träning.

Inspirationsrunda
Följ med Fredrick på en pedagogisk 6 hålsrunda. Fredrick spelar och svarar på frågor
under spelets gång.
Datum: Boka med Fredrick.
Tid:
1 timme.
Pris:
Fritt för alla.
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Spela med Fredrick.
Spela 6 hål med Fredrick, scramble eller match.
Datum:
Boka med Fredrick.
Tid:
1 timme.
Pris:
200 kr.

Lektion för Fredrick
Datum:
Boka med Fredrick.
Tid/Pris:
20 min = 150 kr
40 min = 250 kr
60 min = 350 kr

Temakurs med Fredrick
Datum:
Se på hemsidan, rubrik Träna.
Tid/Pris:
60 min = 150 kr
120 min = 250 kr
180 min = 350 kr

För bokning eller frågor kontakta:
Fredrick Andréason, Golf Inspiratör och PGA Club Professional
E-mail: fredrick.a@pgasweden.com Tel/sms: 073-9935563

SGDF MINI TOUR – är en tävlingsserie för spelare som är 14 år eller yngre.
Tävlingsform: 9 hål poängbogey med hcp, från röd tee. Hcp krav: 54 eller lägre.
För fler tävlingar eller mera information gå in på sgdf.se

SGDF ROOKIE TOUR – är en tävlingsserie för spelare som är 16 år eller yngre.
Tävlingsform: 18 hål slaggolf med hcp ifrån röd tee och blå tee.
För fler tävlingar eller mera information gå in på sgdf.se

3

