Tävlingsgrupp för juniorer mellan 13-21
Verksamheten vänder sig till tjejer och killar (13-21 år) som är engagerade och motiverade
golfspelare. Spelarna i denna grupp har förmåga att fokusera och ta instruktioner samt visar
ambition och intresse för träning och tävling. Tävlingsgruppen är ett steg mot tävlingsgolf och
spelarna i denna grupp förväntas delta i tävlingar som Mini-Tour, Rookie-Tour, Lilla
Stockholmsligan och klubbens egna juniortävlingar, Teen Tour, JMI, Future League, JSM
och seriespel.
Kriterier för uttagning
•
•
•
•

Visa stort intresse för att delta på juniorträningar och klubbläger.
Tävlingsspel.
Flitig egen träning.
Max 36 hcp.

Detta förväntar vi oss av deltagarna i tävlingsgrupper.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara ett föredöme för andra när du är på klubben och ute och tävlar, både på och
utanför golfbanan. Det är din skyldighet att känna till golfens regler.
Vara en bra och schysst kompis och väl känna till vår värdegrund.
Närvara på träningar, läger och andra aktiviteter arrangerade av klubben. Vid
förhinder meddela detta till din ledare.
Att du är tillgänglig att representera klubben i Lilla Stockholmsligan, Future
League, JSM-klubblag & seriespel vid uttagning.
Att du spelar tävlingar både anordnade av klubben och golfförbundet, som
rekommenderas av din ledare så som. Mini-tour, Rookietour, Teen Tour samt
Teen Cup, JMI med flera.
När du har använt rangen ställer tillbaka din tomma bollhink och är medveten om
att rangekortet är personligt. Ta inte mer bollar än vad du avser att slå.
Lånat klubbens vagnar ställer tillbaka vagnen på sin rätta plats och lämna in
handtaget i shopen.
Betalar träningsavgifter i tid och har en fungerade email.
Att du eller någon i din familj är funktionär på juniortävling som ni blir tilldelade.

Uppfylls inte ovanstående kan det komma att betraktas som att intresset inte är tillräckligt för
att vara med i klubbens tävlingsgrupp under följande år.

Följande ingår i träningsavgiften.
•
•
•
•

Uppstart 27/4 och avslutning 28/9.
Träning en timma i veckan, vecka 17-24, 34-39.
Sommarträning två timmar/vecka 26-33.
Endagarsläger på klubben 12 maj.
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•
•
•
•
•
•
•

Individuell träning 2 * 25 min.
10 rangekort / säsong,
Klubbpiké.
Möjlighet att söka träningskort på Elit (från det år man fyller 15 år).
Möjlighet att söka spelkort på Stockholms banor.
Möjlighet att söka ersättning från GKS gällande anmälningsavgifter. OBS! Läs för mer
info på GKS:s hemsida.
Obligatorisk regelkväll.

Anmälningsblankett
Funktionärstjänst
Som förälder till tävlande junior så ingår ett ansvar att ställa som funktionär vid någon av de
tävlingar som vi arrangerar. Arbetsuppgifterna kan variera men i de flesta tävlingar så
behöver vi tillsätta följande roller/arbetsområden:
•
•
•
•
•

Tävlingsledare
Starter
Rapportering efter 9 hål (Slagspel 18/36 hål)
Latter och resultatrapportering
Resultatrapportering i GIT

Nedan följer en lista på juniortävlingar som arrangeras av GKS 2019.

Tävling

Datum (antal hål)

Skolmästerskapet

2019-05-20 (18/36)

Mini Touren

2019-06-01 (9)

Juniorslaget JMI

2019-06-10 (36)

Jesper Lindeblads Vandringspris

2019-06-15 (9/18)

Teen Cup (fd. Scandia Cup) Klubbkval

2019-06-19 (18)

Teen Cup (fd. Scandia Cup) Gruppkval

2019-07-12 (18)

Team Saltsjöbaden PRO AM

2019-08-15

Juniorpokalen

2019-09-28 (18)

Lilleputtpokalen

2019-09-28 (18)

Britta Bergendahl VPR

2019-09-28 (18)

Avslutning för träningsgrupperna

2019-09-28 (9)

3500 kr/år. Anmälan och Betalning görs på Saltsjöbadens Golfklubbs hemsida senast 19/4
2019. Spelare är anmäld först när betalning registrerats och avtalet är underskrivet.
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Jag har tagit del av informationen som gäller för medverkan i Tävlingsgruppen och lovar att
följa detta.
Detta avtal gäller säsongen 2019

Saltsjöbaden 20___ - ___ - ___

_______________________________________________
Signatur spelare

_______________________________________________
Namnförtydligande spelare

_______________________________
Personnummer spelare

______________________________________________________________________
e-postadress målsman

_______________________________________________
Signatur målsman (om spelare är under 18 år)

_______________________________________________
Namnförtydligande målsman

_______________________________________________
Signatur representant GKS Idrottskommitté
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