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Juniorkommitén 2018
• Maria Lockman
• Janne Dannberg
• Malin Högström
• Anna Engman

marialockman@gmail.com
janne@luleahockey.se
malin.hogstrom@gmail.com
anna.engman@bahnhof.se

070-328 27 74
070-592 51 23
070-258 64 67
070-233 77 11

Mål juniorverksamheten 2018
•
•
•
•
•
•
•

Erbjuda möjlighet att prova på golf för alla som vill
Erbjuda nivåanpassade tränings- och tävlingsgrupper
Erbjuda vinterträning för Ren- och Björngruppen
Erbjuda minst ett träningsläger för alla träningsgrupper
Få fler att komma ut på banan
Få fler ungdomar med ett officiellt HCP
För dem som vill satsa mer skall det finnas möjlighet till individuell och ev. lag
coachning
• Utbilda/coacha ungdomarna i regler för att de ska känna sig tryggare på tävlingar
• Få fler ungdomar som tävlar (t.ex. Kids Classic, SG Teen Cup/Tour och KM)
• Få fler ungdomar att spela/tävla på andra banor och delta i NVGFs arrangemang

Juniorträningar sommaren 2018
• 3 träningsgrupper
• Hermeliner
• Renar
• Björnar

• Hermeliner

• Nybörjare på golf
• Tränar 1 gång/vecka
• Ledare/tränare för denna grupp är någon/några föräldrar. Är du intresserad
av att vara ledare, hör av dig till Adam Wozniak

• Renar

• Handicapsatta (hcp 54 eller mindre)
• Tränar 1 gång/vecka med Gary som tränare (Måndagar)
• 1 gång/vecka gemensam starttid på 9-håls banan. Dag och tid bestäms
senare.
• Viktigt med egen träning mellan träningarna med Gary!

• Björnar

• Handicapgräns 18 för killar och 27 för tjejer
• Tränar 1 gånger/vecka med Gary som tränare (Måndagar ) samt ett antal
individuella träningar med Gary.

Datum för juniorträningar
• Hermeliner

• Träningstider ej fastställda

• Renar

• Måndagar 18-19
• Gemensam träning och starttid på 9-hålsbanan 1
gång/vecka

• Björnar

• Måndagar 17-18
• Torsdagar 17-18 egen träning , efter träningen spelas 9 hål
på banan

• Alla träningar kommer att läggas upp i kalendern på
idrottonline
• http://www6.idrottonline.se/LuleaGK-Golf/

Avgifter juniorträning
• Avgiften för att vara med i en träningsgrupp är antingen
1. plocka rangen en vecka under säsongen (veckans alla dagar)
• eller….

2. betala en avgift motsvarande, beroende på träningsgrupp
•
•
•
•

Hermeliner – 300 kr
Renar – 1500 kr
Björnar – 1500 kr
Betalning görs till golfklubbens bankgiro 205-5879. Märk betalningen med juniorens namn och
junioravgift

• När bollplockningsvecka är bokad eller avgift betald så får junioren ett
”rangekort” med fria rangebollar under hela säsongen. Kvitteras ut på
kansliet.

Bollplockning på rangen
• Juniorverksamheten ansvarar för bollplockningen av
rangen under hela säsongen
• Först till kvarn att välja vecka ☺
• Bokningslista läggs ut på google drive, se denna länk:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jg47iCyknk0tbYvZM25n
oow5vvQMWS8IeG0ZdrPryL4/edit#gid=831652295

• Bindande bokning, vid förändring meddela
juniorkommittén vem som tar över

Checklista Bollplockning
• BOLLPLOCKING MÅNDAG-SÖRDAG
•
•
•
•

Rangen ska plockas under kvällen (rangen behöver inte stängas under plockningen)
Nyckeln finns att hämta i kanslibyggnaden (info om exakt var fås av någon i juniorkommitén)
Kör metodiskt över ytan som ska plockas
Töm innan korgarna är överfyllda

• STORPLOCK
• Storplock kommer att ske ca var tredje vecka (vid behov, tex under juli månad varannan vecka). Det
kommer att göras av juniorerna i samband med träning. Då får gärna även föräldrar hjälpa till.
• Under storplocket rensas sidorna där traktorn inte kommer åt samt vallen längst bak.

• BOLLTVÄTTNING
• Starta bolltvättningsmaskinen genom att slå på vattnet (den blå kranen) samt trycka på den gröna
knappen
• Ta bort trasiga bollar och lägg de i en hink för att senare kunna kasta bort dessa

• ORDNING OCH REDA RUNT UTSLAGSPLATSERNA
• Samla ihop bollkorgar som placeras vid bollmaskinen
• Borsta rent på utslagsplatserna om det finns sten, grus och peggar
• Släng skräp och peggar som ligger vid eller runt utslagsplatserna

Golfskolan
Golfskolan kommer att vara vecka 25 och 26, Måndag – Torsdag
Gary Stewart ansvarar för golfskolan. För mer information, kontakta
Gary gary.stewart@pgasweden.com

Kids Classic
• Öppen för alla spelare i Luleå Golfklubb som ej fyllt 13 år
• Tävlingen består av 3 omgångar över 9 hål poängbogey och de två bästa
resultaten räknas.
• Datum ej satta ännu

• Max 3 spelare i varje boll och en funktionär följer med och för att registrera
antalet slag och hjälpa till med regler, m.m.
• Anmälan sker till Carin på kansliet kansli@luleagolf.se senast två dagar före
varje deltävling
• Tävlingen spelas i två grupper Hermelinerna och Björnarna.

• Hermelinerna är de spelare som är max 9 år samt att man inte är handicapsatt
• Hermelinerna spelar från 150 meter (peggar max 2 meter från 150 plattan dock ej
närmare hål). Detta innebär att alla deras hål är par tre och de har 4 extra slag per hål.
• Björnarna är de mellan 10 och 12 år eller om man är yngre och handicapsatt
• Björnarna spelar från röd tee, ej handicapsatta spelare spelar på hcp 54 (3 extra slag per
hål)

• Pris för den som vinner varje grupp totalt samt att segraren i Björnarna vinner
Kids Classic trofén
• Dessutom extrapriser till varje deltävling

SGF Teen Cup
• SGF teen Cup är en riksomfattande tävling som spelas i flera
kvalificerande omgångar, klubbkval, gruppkval, regionkval och
riksfinal.
• SGF Teen Cup genomförs 2018 för juniorer födda 2002 till 2005 i fyra
åldersklasser. Varje klass är uppdelad i pojkar och flickor: 13 år, 14 år,
15 år och 16 år, totalt åtta klasser.
• Deltagare måste ha handicap 36,0 eller lägre för att kunna kvalificera
sig till nästa kvalsteg.
• Tävlingen är en 18-håls slaggolf scratchtävling
• Klubbkvalet på Luleå GK spelas Tisdagen den 26:e Juni kl.15.00.
• De två bästa pojkarna och de två bästa flickorna med lägsta
bruttoscore i varje åldersklass kvalificerar sig till gruppkvalet.
• För de ungdomar i Norr- och Västerbotten som har kvalificerat sig från
sina respektive klubbkval så väntar ett Gruppkval Fredagen den 13:e
Juli på Robertsfors GK

SGF Teen Tour
De nya nivåerna på SGF Teen Tour heter First, Future och Elite (tidigare distrikt, regional, riks och elit).
• SGF Teen Tour First
• Är tourens första nivå och inkörningsporten för dig som vill komma igång och tävla
• Tävlingen spelas över 18 hål och spelformen är slaggolf. Det finns plats för 54 killar och 24 tjejer
• Skandia Tour First ger inga rankingpoäng men de tio främsta procenten i startfältet får flytta upp till Future nästkommande
omgång
• Från 2018 måste man vara 13 år för att få vara med
• Tävlingsdatum: 6 omgångar under sommaren, för datum se https://golf.se/tavling/juniortavlingar/tavlingsprogram/

• SGF Teen Tour Future
• SGF Teen tour Future är den andra nivån på touren. Future spelas på sju spelplatser varje omgång. Här blir motståndet tuffare
och du kan behöva åka till granndistriktet för att tävla. Omgång 4 (enda tävlingen i Norr- och Västerbotten) spelas över två
dagar och över 54 hål (36 hål Lördag och 18 hål Söndag). Spelformen är slagspel och det finns plats för 54 killar och 24 tjejer.
• Hit tar du dig antingen via dina rankingpoäng eller en uppflyttningsplats som du spelat till dig omgången innan.
Anmälningsavgiften är 300 kronor och även här måste du betala touravgift.
• SGF Teen Tour Future ger både uppflyttningsplatser och rankingpoäng. För att delta på Future måste du ha högst handicap 12
för pojkar och 15 för flickor.
• Tävlingsdatum: 6 omgångar under sommaren, för datum se https://golf.se/tavling/juniortavlingar/tavlingsprogram/

• SGF Teen Tour Elite
• Elit har blivit Elite och fått ett större startfält, 78 spelare har blivit 156 (102 pojkar och 54 tjejer) vilket gör den till en riktig
“stortävling” och ett självklart val för dig som vill spela med landets bästa juniorer.
• Nivå 3 är därmed det högsta steget på Teen Tour. Hit tar du dig på samma sätt som i de andra stegen, det vill säga genom
rankingpoäng eller uppflyttningsplats från Future. På denna nivå får du mäta dig mot Sveriges bästa juniorer. Under varje
omgång spelas en Skandia Tour Elite. Omgång 3 och 4 är svenska mästerskap och betyder att vinnarna kan titulera sig svensk
mästare för juniorer och får Riksidrottsförbundets SM-tecken.

NVGF Junior Tour 2018
• NVGF = Norrbottens och Västerbottens golfförbund (www.nvgf.se)
• 6 deltävlingar + final NVGF Junior tour
•
•
•
•
•
•
•

Deltävling 1:
Deltävling 2:
Deltävling 3:
Deltävling 4:
Deltävling 5:
Deltävling 6:
Final:

15:e Juni
16:e Juni
7:e Juli
8:e Juli
11:e Aug
12:e Aug
2:a Sep

Norrmjöle GK
Bjurholms GK
Bodens GK
Luleå GK
Arvidsjaurs GK
Piteå GK
Bodens GK

• Man väljer själv vilka deltävlingar man vill vara med på och man behöver således inte vara
med på alla deltävlingar
• För att få vara med i finalen så måste man ha deltagit i 4 deltävlingar
• Alla med handicap 0-54 kan vara med.
• Anmälan gör man själv via golf.se med sitt GolfID
• Gemensam resa i buss (gratis) och gemensamt boende (betalas av spelaren själv)

Informationsspridning
• Klubbens hemsida

• http://www.luleagolf.se/
• Officiella informationskanalen där information om juniorverksamheten läggs upp

• Idrott Online – hemsida och kalender
•
•
•
•

Här läggs information upp om träningar, läger och tävlingar
Alla träningstillfällen läggs upp i kalendern på idrott online
http://idrottonline.se/LuleaGK-Golf
Prenumerera gärna på kalendern så har ni senaste infon i telefonen

• Facebook

• Vi har en sluten Facebookgrupp för Luleå GK’s juniorer
• Luleå Golfklubb Junior
• Används för att sprida information om träningar, tävlingar, läger men även för
ungdomarna att hitta spelkompisar om man spela en dag.

