Sjöbo Golfklubbs
Juniorverksamhet
2018

Vår vision
Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga
valet för de som vill utöva golf.
Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att
spela på elitnivå.

Vår värdegrund
På Sjöbo GK har vi roligt och här är alla välkomna.
Vi värnar om golfens historia och dess värdegrunder
”man är sin egen domare”.
Här respekterar vi varandra och varandras åsikter.

Målsättning
Det ska vara roligt att komma till Sjöbo GK.
Genom att ha ett varierat program för våra juniorer och
genom att lyssna på deras synpunkter ska det vara roligt
för alla juniorer att delta i juniorverksamheten på Sjöbo
GK.
Detta kommer att mätas genom att vi sätter upp
attitydmål inför varje säsong och på antalet deltagande
juniorer.

AKTIVITETER 2018
FEBRUARI
10

Vinterträning
Juniorledarträning

MARS
10

Vinterträning
Kick-off med skytte och pizza kl 13-16

APRIL
V.16
23
28-29

Träningsgrupperna startar
Juniorledarträning
Slaget om Skåne -Tallskottet elit-/hcp-klass

MAJ
7
10
12
13
14
18-20
20
20
21

Miniligan startar
Juniorledarträning
Slaget om Skåne – Ljunghusens GK
Juniorserien – St Arild GK
Matchligan – Ystad GK
Juniorledarträning
Teen Tour Elite – Romeleåsens GK
Teen Tour Future – Hinton GC
Teen Tour First/Rookietouren – Landskrona
GK
Juniorledarträning

26
27
28

Golfens dag
Juniorserien – Vasatorp GK
Juniorledarträning

JUNI
3
3
4
6
8-10
9
10
11
16
18
18-21
25
26
27-30
29-30
29

Sommarlovsgolf nr 1- Pro Am
Slaget om Skåne – Vasatorp GK
Juniorledarträning
Slaget för framtiden(fd Juniorsponsorslaget)
Teen Tour Elite – Öijered GK
Teen Tour future – Romeleåsens GK
Teen Tour First/Rookietouren – Sjöbo GK
Juniorledarträning
Matchligan – Hinton GC
Sommarlovsgolf nr 2- Teen Cup klubbkval
Dagsläger på Sjöbo GK
Sommarlovsgolf nr 3
Slaget om Skåne – Barsebäck GCC
Teen Tour Elite – Landeryd GK
Teen Tour Future – Tegelberga GK
Teen Tour First/Rookietouren – St Ibb GK

JULI
2
3
6
6
8
9
13

Sommarlovsgolf nr 4
Utflykt till Österlens GK
Sjöbo Open +18 touren
Lilla Skåne Mästerskapet – Barsebäck GCC
Juniorserien – Abbekås GK
Sommarlovsgolf nr 5
Teen Cup gruppkval

14
15
16
23
26-29
28-29
28-29
29
30

Matchligan – Örestad GK
Juniorserien – Trelleborgs GK
Sommarlovsgolf nr 6
Sommarlovsgolf nr 7
Teen Tour Elite – Brollsta GK
Teen Tour Future – Hinton GC
KM
Teen Tour First/Rookietouren – Wittsjö GK
Sommarlovsgolf nr 8

AUGUSTI
5
6
9
11-12
13
17-19
18
18
19
20
25-26
27
31-2

Matchligan – Söderslätts GK
Sommarlovsgolf nr 9
Teen Cup Regionkval
JSM klubblag omg 2
Sommarlovsgolf nr 10
Teen tour Elite – Laholms GK
Teen tour Future – Trelleborgs GK
Teen Tour First/Rookietouren – Båstad GK
Sommarlovsfinal + middag
Juniorledarträning
Teen Cup Riksfinal – Tranås GK
Juniorledarträning
JSM klubblag slutspel – Fullerö GK

SEPTEMBER
3
7-9
8 el 9
8 el 9
10
16
17
30

Juniorledarträning
Teen Tour Elite – Falköping GK
Teen Tour Future – Krisianstad GK
Teen Tour First/Rookietouren –
Kristianstad GK
Juniorledarträning
Slaget om Skåne – Österlens GK
(Äppelslaget)
Juniorledarträning
Juniorhösttouren – Sjöbo GK

OKTOBER
5-6
7

Avslutning med läger för träningsgrupperna
Slaget om Skåne – Kristianstad GK

Juniorledarträning/måndagsgolf
På måndagarna i v 17, 19-24, 34-38 finns det möjlighet
för alla juniorer som går i träning att träna vid ytterligare
ett tillfälle i veckan. I år kommer det att bli fokus på att
spela golf på banan. Antingen går vi ut på stora banan så
att fler juniorer kan få sitt gröna kort och för att man ska
få chans att sänka sitt hcp eller så spelar vi vår
korthålsbana. På måndagarna är det juniorledare som är
utbildade av Andreas som håller i träningarna samt
elitjuniorerna. Samling kl 17.45, första start kl 18. Slut ca
kl 20.

Sommarlovsgolf
Från och med sommaren 2018 kommer vi att spela
sommarlovsgolfen i två klasser. A-klass där man måste
ha officiellt hcp. Start kl 16.00 18 hål, anmälan senast kl
15.30.
Alla som har klubbhandikap eller inget handikapp alls
spelar i B-klassen. Anmälan till juniorledare kl 17 och
första start kl 17.30. 9 hål spelar man och juniorledare
eller förälder finns som markör i bollarna.
Gemensam avslutning för båda klasserna ca kl 20/20.30
med genomgång av resultaten och en liten prisutdelning i
B-klassen. Sommarlovsgolfen avslutas med final den 19
aug.

Läger
18-21 juni är det dagsläger på Sjöbo GK för alla juniorer i
vår verksamhet. Ett utmärkt tillfälle att komma igång med
golfen, träffa kompisar och ha kul.

Utflykt
Alla juniorer åker tillsammans till en annan bana och
tränar och spelar golf. De yngre juniorerna spelar en
korthålsbana medan de som har hcp spelar på stora
banan. Vi äter lunch tillsammans och har det trevligt.
Utflykten i år är den 3 juli och vi åker till Österlens GK.

Lilla SM
Spelas på Barsebäcks GCC Litorina Course i samband
med Stenson Sunesson Junior Challenge den 6 juli.
Vänder sig till juniorer födda 2006 eller senare. Varje lag
består av fyra spelare varav minst en av motsatt kön.
Tävlingen spelas i två klasser:
A- klass hcp 0,0 – 24,9
B- klass hcp 25,0 – 54,0

Vårslaget och hösttouren
Vårslaget och hösttouren är ett samarbete mellan Lund,
Abbekås, Tegelberga, Trelleborg, Söderslätt, Ljunghusen,
Vellinge, Flommen, Bokskogen, Malmö/Burlöv,
Bedinge, Barsebäck och Sjöbo. Man spelar i två klasser,
+hcp-18,0 och 18,1-36 för juniorer upp till 21 år.
Tävlingen spelas som 4 fristående tävlingar på våren.
Under hösten kommer det att genomföras sex tävlingar
som en tour där det efter samtliga tävlingar finns en
vinnare i varje klass. Se separat inbjudan på
anslagstavlan.

Slaget om Skåne
En tour som spelas i Skåne – första tävlingen är
Tallskottet. Rankinggrundande tävlingar. Juniorer från 13
år och uppåt får delta. Det kommer att vara order of merit
med en spännande final. Endast juniorer som
representerar en klubb i Skåne erhåller OoM poäng.
Tävlingarnas spelas över 36 eller 54 hål. Två klasser
(flick- resp pojkklass.

Är du intresserad av att spela i någon av våra lag – tveka
inte utan ta kontakt med den som är ansvarig…

Miniligan
Vänder sig till juniorer födda 2005 eller senare. Varje
klubb kan ta med sig 2 – 6 juniorer. Spel över 6 – 9 hål,
på korthålsbanor alternativt från 150 meters markering på
stor bana. Varierad spelform och kringaktiviteter vid
varje speltillfälle.
Ansvarig: Andreas Andersson

Matchligan
Matchligan görs om från 2018 och spelas som
poängbogey under gruppspelet och övergår till matchspel
från gruppfinaler till slutfinalen. Samtliga spelplatser och
datum är bestämda.
Vänder sig till juniorer födda 2002 eller senare. Varje lag
består av fyra spelare. Spelas som gruppspel, gruppfinal,

semifinal och finalspel.
Gruppspelet spelas 13 maj, 16 juni Hinton GK, 14 juli
Örestad GK och 5 aug Söderslätt GK. .
Ansvarig: Jan-Yngve Frisk

Juniorserien
Vänder sig till juniorer födda 2005 – 1997. Serien spelas i
en elitserie och två division 1 serier. Spelform är
slagtävling scratch. Varje lag består av 7 spelare, varav
minst 2 av motsatt kön. Varje omgång består av 5 ronder.
Alla ronder räknas.
Ansvarig: Andreas Wistrand & Joakim Ekstrand

Teen Cup (fd Skandia Cup)
Teen Cup är 18-hål slaggolf scratchtävling i
åldersklasserna 13, 14, 15 och 16 år. Deltagare måste ha
handicap 36,0 eller lägre för att kunna kvalificera sig till
nästa kvalsteg. Om man lyckas komma bland de två
främsta i sin åldersklass går man vidare till nästa
kvalomgång. När tävlingen närmar sig riksfinal möter du
de bästa i respektive åldersklass och spelar om titeln ”bäst
i Sverige”.

Rookietouren
Rookietouren är öppen för juniorer födda 1997 eller
senare. Tävlingen är indelad i två klasser: killar hcp 36
eller lägre och tjejer hcp 36 eller lägre. Alla spelar 18 hål
från gul (pojkar) respektive röd (flickor) tee.
Tävlingsformen är slaggolf med handicap. Spelplatsen är
samma som Teen Tour First i Skåne.

Teen Tour First (fd Skandia Tour First)
Teen Tour First är tourens första nivå och
inkörningsporten för dig som vill komma igång och tävla.
På Teen Tour First spelar man på lokal nivå inom Skåne.
Tävlingen spelas över 18 hål och spelformen är slaggolf
utan hcp. Teen Tour First ger inga rankingpoäng men de
tio främsta procenten i startfältet får flytta upp till Future
nästkommande omgång.

Teen Tour Future (fd Skandia Tour Future)
Teen Tour Future är den andra nivån på touren. Skåne
kommer att ha en spelplats per omgång i distriktet. På
Future spelar killar och tjejer 36 hål slagtävling över en
dag bortsett från omgång 3 och 4 som spelas över två
dagar med 54 hål. För att delta på Future får du ha högst
handicap 12 för killar och 15 för tjejer. Hit tar du dig
antingen via dina rankingpoäng eller via en
uppflyttningsplats som du spelat till dig omgången innan.

Teen Tour Elite (fd Skandia Tour Elite)
Elite är 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.
Tävlingen spelas med minst 54 hål per omgång och
tävlingen löper över 3-4 dagar beroende på omgång.

Mer information hittar du på…

Anslagstavlan
Juniorena har en egen anslagstavla vid ingången till
omklädningsrummen på gaveln av klubbhuset. Ta gärna
för vana att titta där. Där sätter vi bland annat upp
anmälningslistor till våra olika aktiviteter.

Hemsidan
Mer information om juniorverksamheten hittar du även
på Sjöbo GK:s hemsida. Klicka på fliken Junior och där
hittar du mer information om vår verksamhet samt en
uppdaterad kalender.

Facebook
Gilla även Sjöbo golfklubb på facebook där vi också
lägger ut information om våra aktiviteter för juniorerna
samt annan trevlig information från klubben. Man kan
även följa våra duktiga juniorer när de är ute och tävlar.

Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så
tveka inte att höra av er!
Ansvarig tränare/pro:
Andreas Wistrand

0702 09 24 41

Juniorkommittén
Andreas Andersson

ordf

0761 33 09 58

Ann-Marie Ekstrand

vice ordf

0702 35 78 89

Tomas Jarl

sekr

0709 48 13 34

Marcus Unosson

0706 18 55 58

Jan-Yngve Frisk

0721 74 83 70

Olof Knutsson

0761 14 61 59

Anton Ekstrand

juniorrepr

0705 84 86 26

