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Det här är träningen för dig som har ambitioner med din golf och 
vill utvecklas genom träning, spel och tävling. 

I träningsavgiften 3000kr ingår: I träningsavgiften ingår minst 30 
träningstillfällen, klubbtröja, helt fria rangebollar för eget bruk , 
tävlingsbidrag vid spel på distrikts- och rikstävlingar, möjlighet att köpa 
subventionerade privatlektioner 100kr istället för 350kr mm. 

Spelarna förväntas utföra motprestationer vid renplockning av driving
range och vid vissa junioraktiviteter

Tävlingsgrupper



Förmåner:
Klubbtröja: Storlek provas ut i shopen snarast möjligt. Skall användas vid 
tävlingar
Rangebollar: Under 2018 har tävlingsgrupperna helt fria rangebollar för 
eget bruk. Laddning av eget rangekort (köps för 50kr) görs enbart i 
shopen. 
Tävlingsbidrag: Alla spelare i tävlingsgrupperna kan få bidrag till tävlingar 
på distrikt- och riksnivå.
Privatlektioner: Alla har möjlighet att ta ut 4 lektioner för det 
subventionerade priset 100kr, betalas direkt till shopen.

Skyldigheter:
”Sälja” fem juniordekaler
Delta i Seriespel om man blir uttagen
Delta/Hjälpa till på olika aktiviteter som Tjejkväll, junioravslutning, 
Golfens Dag, ”Träffa green”
Renplockning av Driving Range enligt schema

Tävlingsgrupper



Träningsupplägg

Träning Spelträning Regel

v. 17 Pitch - Sving Sikte Tee

v. 18 Sving - träklubbor Balans/Rutin Green

v. 19 10-50m, från gräs och sand Rytm/Fokus Provisorisk

v. 20 0,5-20m från gräs Strategi/Call the shot Röda pinnar

v. 21 Sving, rutin och närspel Regler/tempo Bollpunkt

v. 22 Spel på bana, samling 1:a tee Tävling Gula pinnar

v. 23 Sving Foursome Blåa pinnar

v. 24 Gruppens val Matchspel Tillverkat före



Mörkergolf
Vi har planerat in en extra aktivitet för tävlingsgrupperna!

Vi samlas sent på kvällen för att spela mörkergolf. Bollarna och 
flaggorna lyser, i övrigt är det helt mörkt.

Andra halvan av september, datum kommer.
Anmälningslista finns på anslagstavlan i god tid.
Ansvariga: Patrik



Teen Cup Sommarläger
I år kommer vi arrangera ett läger där vi tränar 5 
timmar/dag tillsammans med oss tränare och med viss 
hjälp av de äldre juniorerna för ännu mera inspiration.
Dag tre spelar vi Teen Cup klubbkval för alla med hcp
36 eller lägre.

25-28 juni

Anmälan sker i shopen! Max 40 juniorer

Pris: 1300 krinkl. lunch alla dagarna, faktureras.



Juniorläger 20-22 april på Haverdals GK

I resan ingår följande: Resa, boende 2 nätter, 3 greenfee, fria bollar på rangen 
samt organiserad träning. All mat ingår och serveras på golfklubben.

Vi vänder oss i första hand till dig som har hcp -36 eller bättre och har fyllt 12 
år, men vi gör gärna undantag om det finns plats etc. Vi tycker att lägret är en 
bra möjlighet att starta säsongen och klubben subventionerar därför 
lägerkostnaden.
Kostnaden är 2300:- per junior



Höstläger v 44 Spanien
Resa genom AKI Travel i Borås. Under veckan ingår det golf 
5 dagar.
Vi har en ledig dag för egna aktiviteter (Mer golf, slappa 
eller åka till Barcelona).
Priset är ca 11000kr, viss subvention från JEK för 
juniorerna.
Juniorer 13 år och yngre skall ha förälder med på resan.



Aktiviteter – junioravslutning 6/10

Årets sista aktivitet, samling kl. 12.30
Gäller för alla i träningen
Våra äldre juniorer är faddrar och tar hand om 3-4 yngre juniorer
Spel 6hål på banan, scramble
Flera andra aktiviteter såsom frågesport, femkamp
Avslutas med grillning, prisutdelningar mm.



JEK Aktiviteter 2018

Vårläger på Haverdal 20-22 april
Vårtermin v. 17–24
Sommarträning för alla vecka 26–33 (ej vecka 28) på måndagar kl.17.00–17.50
Hösttermin v. 34–38
Teen Cup läger 25–28/6
Grönt kort läger 18-20/6
Knatteläger 3-4/7
Höstavslutning för Golfkul 23/9 kl. 16.00. Tävlingar, prisutdelning och grillning.
Höstavslutning 6 oktober kl 12:30 för bredd- och tävlingsgrupper, då spelar vi på banan, 
har lite tävlingar, grillar och avslutar med en prisutdelning.
V 44 Höstläger Spanien



Tävlingar – SGF regler 2018
Golftävlingar för barn, 12 år och yngre, ska utformas utifrån att så många som möjligt 
ska uppleva tävlingarna som stimulerande och roliga. Tävlingarna måste bli en del av 
leken och ha som mål att barnet har roligt och lär sig idrotten.
Vid klubbtävlingar och distriktstävlingar får barn väldigt gärna tävla, men utan fokus på 
resultat. 

På klubb- och distriktstävlingar för barn ska det vara fokus på deltagande, individuell 
utveckling, personbästa och att få feedback på insats och uppgifter som barnen jobbar 
med. Inget fokus på resultat vilket innebär att det inte ska förekomma resultatlistor på 
webben eller fysiska listor på klubben.

Barn, 12 år och yngre, finns med i startlistor men inte i resultatlistor. Det är förinställt i 
GIT Tävling från säsongen 2018.



Tävlingar - juniorpokalen
Juniorpokalen är klubbens egen juniortävling och spelas med fem 
deltävlingar. 
I varje deltävling delar vi ut priser till de bästa flickorna och 
pojkarna både netto och brutto, och vi har en egen klass för 
pojkar och flickor med Grönt Kort hcp 36+.

I flick- och pojkklasserna har vi dessutom en order of merit för 
ungdomar som fyllt 13 år, där spelarna får tillgodoräkna sig sina 
tre bästa tävlingar . 
Vid årets slut belönas vinnarna med ett vandringspriser som 
tillfaller bästa flicka och pojke i nettoklassen. 

Speldatum 2018: 5/5, 27/5, 16/6, 25/8, 22/9



Övriga tävlingar

Galvin Green PGA Junior ProAM

Galvin Green PGA Junior ProAm spelas enligt följande

•27 maj, kval (Juniorpokalen 2)

• 2 juli, Distriktsfinal

• Sverigefinal, PGA of Sweden National Malmö

Tävlingen spelas i tre steg, först ett Klubbkval som är en vanlig 18 håls slagtävling som ingår i klubbens 

tävlingsprogram för juniorer. Från klubbtävlingen går bästa tjej netto, bästa kille netto och spelaren med bästa 

brutto resultat vidare till Distriktsfinal. Till Distriktsfinalen ansluter Pron och klubblaget blir ett fyrmannalag som 

spelar bästboll med handicap. 

Alla juniorer på Partille med hcp 36 eller bättre har chansen vara med. Årets andra Juniorpokal fungerar som kval 

till distriktsfinal där 3 juniorer spelar med en pro. Partille GK har 2 lag i distriktsfinalen, dvs 6 juniorspelare blir 

uttagna.



Teen Cup 27/6
En av Sveriges största junior tävling  som går över hela 
landet. 
För åldrarna 13år upp till 16 år  och med hcp 36 eller 
lägre är det kval till: gruppfinalregionfinalriksfinal. 

För yngre spelare med officiellt hcp spelas endast 
klubbtävling och för spelare med hcp 37-54 de sista nio 
hålen från 150 m som en egen liten tävling, gärna med 
förälder som fadder/caddie.

Ingår i Teen Cup-lägret



Övriga tävlingar

Juniorserien J16
Juniorer tom 16 år (födda 2002) Lagen hamnar i en alternativt två serier, 
allt beroende på antal anmälda lag och med max 10 lag per serie.
Fri lottning tillämpas. 
J16 Spelar 2 omgångar med 3 par 18 hål fyrboll bästboll och 3 par 9 hål 
foursome samt sista omgången spelas över 18 hål, en fyrboll bästboll, en 
foursome och två singlar. 
Spelare med officiellt handicap och som innevarande år fyller max 16 år 
(född 2002).



Short game Tour

Touren är öppen för alla juniorer upp till 21 år, med hop 0-54.

Max 120 deltagare per omgång. Startavgift 100 kr/deltagare.

Tävlingen spelas i 4 omgångar.
Alla startar kl 9:00, Lunch kl 11:30, 
Prisutdelning 12:30

Varje omgång innehåller 9 hål korthålstävling + puttningstävling + närspelstävling



Göteborg Golf Cup
30/7-3/8

Deltagare: Mixade klubblag med minst 6, max 10 spelare.

Ålder: T.o.m. 21 år.

Speldagar: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag

Spelform: Fyrboll match över 9 hål med reducerat spelhandicap.

Lagledare: Matilda Frövenholt?



SGF Juniortävlingar



SGF/GGF Juniortävlingar

Tävlingsstegen Teen Tour/GGF

Göteborg Golf Tour

Teen Tour Elite

Teen Tour Future

Teen Tour First

SGF Golf 
Ranking

SGF Golf 
Ranking Anmälnings-

konto



Göteborg Golf Tour

Göteborg Golf Tour Göteborg Golf Tour är ett komplement tour till Skandia Junior Tour. 

Klass 1 9-12 år (2008-2005) Här spelar man 18 hål/9 hål, från Främre tee om sådan 
finns annars alla spelar från röd eller ca 4000m bana (tee 40). Slaggolf netto Startavgift 
100:-, väljer man att spela 9 hål, så betalar man halv startavgift.  Hcp +8-36.0 

Klass 2 13-15 år Här spelar man 18 hål, från röd respektive gul tee. 
Spelform: Slagtävling netto Startavgift: 100:- Hcp +8-36.0 

Klass 3 16-21 år Här spelar man 18 hål, från röd respektive gul tee 
Spelform: Slagtävling brutto Startavgift: 100:- Hcp +8-36.0 Lagtävling: I omgång 1, 3 och 
5 



Teen Tour First

Är tourens första nivå och inkörningsporten för dig som vill komma igång och 
tävla, oavsett om du vill bli bäst i världen eller bara tycker det är kul att tävla och 
träffa kompisar.

First spelas på cirka 15 platser runt om i landet varje omgång. Anmälningsavgiften 
är 200 kronor/tävling och betalas i Min Golf. För att spela på First måste du betala 
touravgift. (årsavgift för att spela på Skandia Tour)

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.



Teen Tour Future

Skandia 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 3 och 4 spelas över två dagar vilket gör att en övernattning kan behövas. 
Future spelas över 36 hål förutom omgång 3 och 4 som spelas över 54 hål. 

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.

Skandia Tour Future ger både uppflyttningsplatser och rankingpoäng. För att delta 
på Future måste du ha högst handicap 12 för pojkar och 15 för flickor..



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 Skandia 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.

Anmälningsavgiften för spel på Elite är 400 kronor och anmälan sker i Min Golf.

Tävlingen spelas över minst tre dagar och spelformen är slagspel förutom omgång 
4 som spelas som matchspel. Tävlingen ger rankingpoäng och ingår i World 
Amateur Golf Ranking.

Teen Tour Elite



SGF Juniortävlingar

Anmälningskonto (från SJT First)
Betalas via Min Golf, bidrag ges från 
klubben. 50% vid 2 eller fler 
tävlingar, 100% vid 5+ tävlingar
Anmälningstider
Kontrollera, de är ofta lång tid före 
tävlingen ca. 2 veckor







Övriga tävlingar

JMI=Junior Masters Invitational
SGF GR= SGF Golf Ranking
SGT = Swedish Golf Tour
FS = Future Series



Information

Hemsidan www.partillegk.se
Nyhetsbrev
Mail
Facebook – Partille GK Öjersjö
SMS

http://www.partillegk.se/


Övrigt

Dekaler ”Jag stödjer juniorerna”
Newbody
Träffa Green på 2an-aktivitet



Greenfeesamarbete 2018
Drygt 10 av Göteborgs Golfdistrikts klubbar har under 
flera år tillåtit fritt spel för varandras juniorer.
Det kommer även i fortsättningen att vara  frivilligt för 
klubbarna att delta.

Helår: Albatross GK, Ale GK, Backa Säteri IF Golf, 
Bollestad GK, Chalmers GK, Forsgårdens GK, Gräppås GK, 
Gullbringa G&CC, Kungälv-Kode GK, Lerjedalen GK, 
Lysegården GK, Mölndals GK, Partille GK, Stora Lundby 
GK, Särö GC, Torslanda GK
Sommarlov: S:t Jörgen PGC

Mer information om förutsättningar i överenskommelsen 
finns på hemsidan.


