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Gemenskap, 
glädje och 
utveckling!
Stockholms Golfförbund är 
ett organ för SGFs regionala 
verksamhet och skall inom 
ramen för detta verka för 
att utveckla golfidrotten 
inom distriktets geografiska 
område i enlighet med 
SGFs riktlinjer.

Verksamheten bedrivs 
genom styrelse, kommittéer 
och kansli som verkställer 
gemensamma uppgifter för 
distriktets klubbar.

I första hand är det idrott vi 
håller på med, vi arbetar för 
en helhetssyn på klubbens 
verksamhet, där idrotten 
kommer i första hand. 
Med detta ska förstås alla 
spelare, från juniorer till 
seniorer, kunna använda 
idrotten golf till att utvecklas 
som människa, utöva 
friskvård och samtidigt nå 
sin individuella potential 
som spelare. 
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KALENDER 2020

DATUM TÄVLING PLATS

Maj
16 Teen Tour Future #1 Nacka
16 Teen Tour First A - P / Rookie Tour P + F #1 Ingarö
16 Teen Tour First B - P + F / Rookie Tour P #1 Botkyrka
Juni
6 Teen Tour Future #2 Stockholm
6 Teen Tour First A - P + F / Rookie Tour P #2 Waxholm
6 Teen Tour First B - P / Rookie Tour P+F #2 Täby
14-16 Annika cup Halland
16-18 Annika Invitational Halland
22-23 JSM Klubblag SGDF kval Djursholm
22-23 Future League Poolspel TBA
27-28 Teen Tour Future #3 Ågesta
27 Teen Tour First A - P / Rookie Tour P+F #3 Wäsby
28 Teen Tour First B - P + F/ Rookie Tour P #3 Österåker
30-02/7 Stenson Suneson Jun Challenge Barsebäck
Juli
4 Teen Cup Gruppkval Saltsjöbaden
4 Teen Cup Gruppkval Åkersberga
4 Teen Cup Gruppkval Arninge
7 Junior DM Lidingö
Augusti
1-2 Teen Tour Future #4 Lidingö
1 Teen Tour First P + F / Rookie Tour P+F #4 Salem
5 SGDF-mästerskapet Ullna
11 Teen Cup Regionkval Drottningholm
14-15 JSM Klubblag omgång 2 Österåker
15-16 Future League Playoff I+II TBA
22 Teen Tour Future #5 Waxholm
22 Teen Tour First A - P / Rookie Tour P+F #5 Golfstar Kungsängen
22 Teen Tour First B - P + F/ Rookie Tour P #5 Viksjö

29 Tjejligan/Sthlmsligan Final Huvudstaden – 
Lövsätra

29-30 Teen Cup Final Göteborg
September

4-6 JSM Klubblag omgång 3 Golf Star Lindö / 
Huvudstaden

12 Teen Tour Future #6 Wermdö
12 Teen Tour First A - P / Rookie Tour P+F #6 Sollentuna
12 Teen Tour First B - P + F / Rookie Tour P #6 Huvudstaden

19-20 Triangelmatchen GBG, Skåne, Sthlm Österåkers GK Öster 
by Stenson

22-23 Skol-SM Bro Bålsta
26-27 Teen Tourfinal OOM Småland

27 SGDF Order of Merit First  / SGDF OOM 
Rookie Tour Mälarö

Mini Tour – Målet för säsongen 2020 är att öka antalet speltillfällen.  
Därför kommer spelschemat uppdateras fortlöpande under säsongen. 
Aktuella datum och spelplatser hittar du på: www.sgdf.se/minitour
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Nu vänder 
vi trenden! 
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Hej Stockholms golfjuniorer, 
föräldrar och klubbar!
Tänk vad mycket golf man tänker, andas 
och planerar under den mörka delen 
av året när banorna är stängda. Efter 
ett antal månader av inomhusträning 
är ni ledare, föräldrar, klubbar och vi 
som distriktsförbund i full gång att 
planera den bästa verksamheten 
för distriktets golfjuniorer. Det blir till 
sommaren bland annat ett fördubblat 
antal Minitourtävlingar på fler platser i alla 
väderstreck – närmare för alla att åka! Vi 
har startat ett nyhetsbrev, Juniornytt, där 
vi berättar om aktiviteter och tävlingar 
och gör djupdyk hos klubbarna i distriktet 
med intressanta reportage – håll utkik!

Vi höjer oss
Men vi behöver tillsammans intensifiera 
och förbättra erbjudandet gentemot barn 
och ungdomar kring idrotten golf. Det 
är viktigt för sporten och det är viktigt 
för återväxten ute på klubbarna. SGDF 
ska med start i år tillsammans med 60 
klubbar satsa för att skapa den bästa 
verksamheten för barn och ungdomar 
genom att dela med oss av konkreta 
idéer och koncept till varandra. Vi hoppas 
därför att ni redan i sommar kommer att 
märka av en ökad aktivitet på era banor! 

När vi stängde och summerade 2019 
nåddes vi av nattsvart statistik gällande 
juniorer i träning och tävling. Då skall vi 
veta att STHLM ändå mår väl om man 
jämför med andra delar av landet, men 
vi upplever stor konkurrens från andra 
sporter som lockar samma barn och 
ungdomar som vi önskar nå.

Utmaningarna vi har är ett konstaterat 
lägre deltagande på tävling, vi vill få in fler 
tjejer i golfen och vi måste bli bättre på att 

ta hand om ungdomar vars föräldrar inte 
spelar golf. 

Golf som livslång idrott
Vi vill svänga kulturen och prata idrotten 
golf. Inte bara golfen som hobby utan 
en idrott året runt där allsidig träning 
och målmedvetenhet är en självklarhet. 
Tränar man på en klubb skall det vara 
givet att beredas möjlighet att tävla under 
helgen. Tävlingar finns, SGDF lägger ut 
och arrangerar ca 70 juniortävlingar per 
säsong tillsammans med klubbarna. 

Några konkreta mål är fler aktiviteter 
för barn, att minst 20% av starttiderna 
upptas av ungdomar, gemenskap över 
ålders- och könsgränser, mentorskap, 
särskilda juniorrum där de kan trivas 
en sommarlovsdag mellan hinkarna på 
rangen glassarna i shopen och att steget 
är kort till att börja satsa och tävla utifrån 
sin förmåga.

Vi på SGDF är positiva och ser ljust 
på framtiden. Under devisen Nu 
vänder Stockholm trenden jobbar 
vi och distriktets klubbar för att se 
övningsområden fulla av juniorer 
somrarna framöver! En viktig roll vi har 
är att bygga över klubbgränser. Genom 
Golftjej STHLM, Golfgrabb STHLM, 
Golfteam STHLM, Golfteam STHLM 
plus, Paragolf STHLM & vår breda 
tävlingsverksamhet vänder trenden uppåt 
redan nu till säsongen 2020. 

Med golfglädje och entusiasm som bas 
ser vi att vi i Stockholm kan skapa en 
hållbar förutsättning för våra klubbar 
att växa och frodas – från Nynäshamn 
till Åkersberga. Och vi gör det 
tillsamammans med er – klubbar, ledare, 
föräldrar och våra fina juniorer!

/ SGDF:s Idrottssektion
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Stockholms Golfdistriktsförbund skapar en ny spelarutvecklingsverksamhet; 
Golfteam STHLM PLUS som är en kompletterande verksamhet för 
Stockholmsdistriktets mest utvecklade golfjuniorer i ålder 15–16 år 
med inriktning att nå toppen. Ambitionen är att erbjuda Sveriges bästa 
utvecklingsmiljö där coachning, utbildning och träning inom de mest 
väsentliga områdena i ämnet golf ingår. Golfteam STHLM PLUS är en av 
vägarna till landslagen och är spetsen i distriktets verksamhet.

Utbildningen pågår under en tvåårsperiod  
med en progression av innehållet mellan 
år ett och två. Truppen innehåller 12 
spelare fördelat på flickor och pojkar.

SGDF följer SGF:s och Swedish Golf 
teams riktlinjer och verksamhet för 
unga golfare som älskar spelet och vill 
utvecklas.

Vi kommer att genomföra ca sex-sju 
träffar per år, samt några extra aktiviteter 
(mot en separat avgift) såsom 3D 
Svinganalys, Trackman och SAM Puttlab.

Antalet deltagare är maximerat till 
sammanlagt 12 flickor och pojkar i 
åldrarna 15 och 16 år. Då verksamheten 
fokuserar på ett färre antal deltagare än 
tidigare ges fler juniorer, som inte ingår 
i Golfteam STHLM PLUS, chansen att 
istället medverka i SGF:s Super Camp 
som riktar sig till åldrarna 13–16 år i vår 
grupp Golfteam STHLM.

Under övergångstiden under 
innevarande säsong kan de som 
deltagit i Golfteam STHLM år 1 komma 
att kontaktas för att erbjudas plats i 
Golfteam STHLM PLUS år 2.

Huvudansvarig för träningsverksamheten 
är Martin Pettersson, PGA, tränare 

RIG Uppsala tillsammans med andra 
kompetenta tränare.

Avgiften är 3 600 kr/år och verksamheten  
pågår under perioden november 
till oktober. I november har vi en 
uppstartsträff med b.la. fystester och 
därefter en träff i månaden under januari 
till maj/juni där tävlingssäsongen tar 
vid och sen avslutar vi säsongen med 
en utvärdering- och uppföljningsträff 
i oktober. I programmet kommer det 
individuella och personanpassade 
perspektivet vara viktigt och prioriteras, 
gärna i samråd med klubbtränare.

Exempel på ämnen som kommer 
beröras: Sving, närspel, puttning, 
målsättning, statistik, tävlingsplanering, 
inspel, fys, screening.

Uttagna spelare i teamet kommer också 
att ha möjligheten att få delta i SGDF:s 
årliga matcher mot andra distrikt.

Mer information om  
Golfteam STHLM plus: 
www.sgdf.se/golfteamplus
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Golfteam STHLM är för dig som är mellan 13–15 år och som vill ta nästa 
steg i din golf utveckling efter Golftjej/Golfgrabb tillsammans med spelare 
från andra klubbar med samma intresse.

Golfteam STHLM – SGF 
Supercamp
Golfteam STHLM är ett samarbete 
med Svenska Golfförbundet (SGF).  
SGF anordnar läger och träffar inom 
ramen för Supercamp.

Målet med Golfteam STHLM / 
Supercamp är att hjälpa dig:
• Att träna på rätt saker vid rätt 

tidpunkt på året
• Att träna lagom mycket vilket ofta 

innebär mer träning för de flesta
• Att skapa fler träningsmöjligheter 

närmare där du bor
• Att träffa kompisar som har ett 

stort intresse för att spela golf 
– vi vet att det finns spelare som 
vill mycket med sin golf men är 
ganska ensamma på sin klubb

Mer information omkring 
Supercamp hittar du på:
https://golf.se/for-spelaren/landslag/
vagen-till-landslaget/

Uttagningen till Golfteam STHLM /  
Supercamp sker under slutet på 
september. För dig som är intresserad 
så anmäler du intresse via vår 
hemsida.

Övriga kriterier: 
Född mellan år 2005–2007 och har 
max 8.0 i hcp. Det finns 24 platser.

Mer information om Golfteam 
STHLM:
www.sgdf.se/golfteamsthlm
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Golftjej STHLM är Stockholms 
Golfförbunds breddsatsning som 
vänder sig till tjejer från 11 år, oavsett spelnivå. Syftet är att skapa 
förutsättningar för tjejer att hitta golfkompisar över klubbgränserna och 
därmed tillsammans hitta glädjen att satsa på golf som idrott. Målet är 
samtidigt att skapa och ge ledare/föräldrar, lokalt på respektive klubb, 
verktyg att bygga en stark verksamhet hemma på klubben.

Vi arrangerar träffar under perioden 
februari till oktober, alltid med en 
kvalificerad tränare/coach på plats. 
För anmälan och mer information 
om tjejträffar år 2020 finns på vår 
hemsida.

Grundtrygghet – Tillhörighet – 
Gemenskap
Golftjej STHLM skall ge deltagande 
tjejer en grundtrygghet, tillhörighet 
och gemenskap med varandra. Detta 
i sin tur bidrar till att lägga en stabil, 
långsiktigt och hållbar grund för hälsa 
och välmående.

Ett starkt fokus skall ligga på att 
fortsätta arbetet med att stärka 
tjejerna i distriktet både socialt, fysiskt 
och mentalt. Den sociala delen 
med att hitta nya golfkompisar över 
klubbgränserna kommer att ligga som 
en röd tråd och vävas in i alla aktiviteter 
vi kommer att genomföra under året.

Tema – att vilja tävla
Vi ser just tävlandet som en av 
nycklarna att tjejerna fastnar för 
sporten och där kommer sedan viljan 
att utvecklas vidare. Golftjej STHLM 
skall verka för att öka deltagandet 

på träningar, tävlingar och övriga 
aktiviteter som distriktet (SGDF) 
eller klubben lokalt arrangerar. Ett 
verktyg för att få tjejerna att stanna 
kvar i golfen är just att våga och finna 
glädjen i att börja tävla. 

Kriterier som spelare bör uppfylla
• Född 09 eller tidigare
• Hcp 54 eller bättre
• Medlemskap i en klubb inom 

Stockholms Golfdistrikt

Ansvariga ledare:
Nathalie Berglind,  
info@nathalieberglind.se, 
073 994 55 31
Malin Vingeskog,  
malinvingeskog@hotmail.com, 
076 781 44 24

Mer information om Golftjej STHLM: 
www.sgdf.se/golftjejsthlm
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Golfgrabb STHLM är en satsning av 
Stockholms Golfförbund som vänder sig till pojkar i mellan 
11–15 år. Genom Golfgrabb STHLM vill Golfförbundet i Stockholm stödja 
och ge en chans till fler att förkovra sig inom golfen och med inspiration 
och stimulans få fler att träna, tävla och få kompisar över klubbgränserna.

Vi arrangerar träffar under perioden 
februari till oktober, alltid med en 
kvalificerad tränare/coach på plats. 
För anmälan och mer information 
om grabbträffar år 2020 finns på vår 
hemsida.

Gemenskap och spelglädje
Genom att aktiva tidigt får träffa 
likasinnade kan de bygga en trygghet 
och ett nätverk för att ta steget 
att börja eller fortsätta tävla i golf. 
Ibland saknas jämnåriga spelare på 
den egna klubben och på det här 
sättet vill vi bygga kompisbroar över 
klubbgränserna. Det sociala och 
lekfulla är viktigt för ungdomar inom 
alla sporter, så även inom golfen!

Ett antal Golfgrabb STHLM-träffar 
är planerade under 2020 med 
såväl träning och föreläsningar som 
andra aktiviteter. Träffarna syftar till 
att förutom inspiration, kvalitet och 
spelarutveckling också ge gemenskap 
och nya golfkompisar. Vissa träffar 
bjuder vi in både spelare och föräldrar.

Spelare i Golfgrabb STHLM träffas 
regelbundet under hela året. Varje 
träff sker under ledning av förbundets 
tränare och coacher och fokuserar 
både teoretiskt och praktiskt på 

specifika områden som är viktiga för 
golfspelare. Specifik fysisk träning, 
vilken kost som gynnar uthållighet och 
hur den mentala biten kan utvecklas 
är några exempel på vad träffarna 
kommer innehålla.

Kriterier som spelaren bör uppfylla
• Du har golf-id, deltar 

i hemmaklubbens 
träningsverksamhet för juniorer och 
tävlar regelbundet eller vill börja 
spela riktiga golftävlingar.

• Exempel på tävlingar du kanske 
spelat: SGDF Mini Tour, SGDF 
Rookie Tour, Teen Tour First eller på 
högre nivå.

• Du är född mellan år 2005–2009.

Ansvarig ledare:
Fredrick Andréason,  
fredrick.a@pgasweden.com,  
073 993 55 63

Mer information om Golfgrabb 
STHLM: 
www.sgdf.se/golfgrabbsthlm
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SGDF Mini Tour är avsedd för att ge yngre spelare möjlighet att få komma 
ut och spela på nya banor och samtidigt träffa och spela med andra 
jämnåriga juniorer från andra klubbar. Samtliga deltagare får direkt efter 
genomförd rond ett deltagarpris.

Deltagare  
SGDF Mini Tour är öppen för flickor och pojkar födda 2004 eller senare, dvs 16 år 
eller yngre. Juniorer från andra distrikt får delta. Lägsta hcp gräns för att delta är 
18,5 eller högre.

Markörer  
Obs: Föräldrar till spelare som deltar i klass B, ska anmäla sig vid incheckningen, 
för att ev. bli utsedd att gå med på banan som markör. 

Antal deltagare  
Maximalt 125, om inte arrangerande klubb bestämmer att fler kan delta.

Spelform  
Samtliga klasser spelar 9 hål poängbogey med handicap från röd tee. 

Handicap-gränser 
• Klass A gemensam för både flickor & pojkar (Hcp 18,5-36) 
• Klass B gemensam för både flickor & pojkar (Hcp 37-54)
Ev utlottning i klasserna sker efter anmälningsordning.

Anmälan och information  
www.sgdf.se/minitour

Mini Tour
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SGDF Rookie Tour är avsedd att ge yngre spelare en möjlighet att spela på 
andra klubbar och få tävlingserfarenhet, över 18 hål med handicap.

Deltagare  
Tävlingen är öppen för juniorer (födda 1999 eller senare), som representerar 
klubb inom SGDF. Deltagare från andra distrikt kan delta i mån av plats, dock 
kan dessa ej få Order-of-Merit poäng, ej heller delta i finalen. Arrangerande 
klubb har rätt till tre wildcards. För spelare som är 12 år eller yngre är kravet att 
ledare skall finnas på tävlingsplatsen under hela tävlingen. Handicap gränsen för 
deltagande är satt till mellan 8,0 och 30,0.

Det är 2 st. spelplatser per omgång den ena med pojkar och flickor och den 
andra med bara pojkar. Det är samma spelplats och datum som för SGF Teen 
Tour First. Det är inte tillåtet att anmäla sig till bägge spelplatserna för Rookie 
Tour.

Antal deltagare  
Det maximala antalet deltagare är 54 pojkar och 24 flickor.

Tävlingsform  
18 hål slaggolf med handicap. Pojkar spelar från blå tee och flickor spelar från 
röd tee.

Tävlingsansvarig SGDF  
Anders Bergh, 070-538 87 65,  
anders.bergh62@gmail.com

Anmälan och information  
www.sgdf.se/rookietour

SGDF Rookie Tour
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Lilla Stockholmsligan är avsedd att ge flickor och 
pojkar en möjlighet att spela i lag på andra klubbar 
och få tävlingserfarenhet, träffa andra spelare från 
andra klubbar och skapa kontakter och utbyta 
erfarenheter.

Deltagare  
Sexmannalag för pojkar och flickor. Pojkar 16 år eller 
yngre, flickor 21 år eller yngre. Varje deltagande lag 
bör om möjligt ha minst en tjej med i laget! Tävlingen 
genomförs i form av gruppspel och finalspel.

Gruppspel  
Matchspel för sexmannalag över 9 hål. Anmälda lag delas in i grupper om 3 eller 
4 lag. Lagen inom varje grupp möts vid två speltillfällen (vår och höst). Vid varje 
speltillfälle möts alla 3/4 lagen i gruppen på samma spelplats. Alla lag möter 
varandra en gång, dvs varje lag spelar 2/3 lagmatcher över 9 hål.

Lagmatcher spelas som en foursome-match och fyra singelmatcher i nämnd 
ordning. Tävlingen spelas med hcp från gul/röd tee. Röd tee är tillåten även för 
pojkar med handicap över 36,0 samt pojkar som är 12 år eller yngre.

Finalspel  
När gruppspelet är genomfört går de 8 bästa (gruppsegrare + ev tvåor 
beroende på antalet deltagande lag) vidare till finalspel. I finalspelet består varje 
lagmatch av två foursome-matcher och två singelmatcher. Finalen spelas som 
utslagsturnering (kvart/semi/final) i form av matchspel över 9 hål.

Anmälan  
Sista anmälningsdag är tisdag 21 april.

Tävlingsansvarig SGDF  
Börje Carlsson, 070-579 43 44, bc.st@comhem.se

Information 
www.sgdf.se/lillastockholmsligan

Lilla Stockholmsligan
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Tjejligan är avsedd att ge flickor en möjlighet att spela i lag på andra 
klubbar och få tävlingserfarenhet, att träffa andra flickor från andra klubbar 
och skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

Deltagare  
Flickor 21 år eller yngre. Tävlingen genomförs i form av gruppspel och finalspel. 
OBS! För att få flera tjejer att delta och från klubbar som ej kan få ihop ett fullt lag 
av egna tjejer vill vi i år pusha för att man bildar Mixade lag bestående av tjejer 
från två eller flera klubbar. Kravet på mixade lag är:
• Ett lag kan bestå av deltagare från olika klubbar
• Ingående golfklubbar ska anges i samband med laganmälan
• Mixade lag skall ange EN lagledare som ansvarar för laget 

gentemot SGDF

Saknar du kontakter och vill ha hjälp med att komponera ett 
Mixat lag kontakta tävlingsansvarig eller Golftjej STHLM.

Gruppspel  
Matchspel för fyrmannalag över 9 hål. Anmälda lag delas in i 
grupper om 3 eller 4 lag. Lagen inom respektive grupp möts 
vid två speltillfällen (vår och höst). Vid varje speltillfälle möts 
alla 3/4 lagen i på samma spelplats. Alla lag möter varandra 
en gång, dvs varje lag spelar 2/3 lagmatcher över 9 hål. Lagmatcher spelas som 
en foursomematch och två singelmatcher i nämnd ordning. Tävlingen spelas 
med hcp från röd tee.

Finalspel  
När gruppspelet är genomfört går de 8 bästa (gruppsegrare + ev tvåor 
beroende på antalet deltagande lag) vidare till finalspel. I finalspelet består varje 
lagmatch av en foursome-match och två singelmatcher. Finalen spelas som 
utslagsturnering (kvart/semi/final) i form av matchspel över 9 hål.

Anmälan  
Sista anmälningsdag är tisdag 21 april

Tävlingsansvarig SGDF  
Börje Carlsson, 070-579 4344, bc.st@comhem.se

Information  
www.sgdf.se/tjejligan

Tjejligan
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En av världens största golftävlingar för juniorer, Teen Cup är unik inte bara till 
sin omfattning utan även till sin form. Teen Cup börjar som en breddtävling på 
klubbnivå, där alla upp till 16 år kan delta. Där kan man kvalificera sig vidare till 
Gruppkval och Regionkval. Därefter spelas Riksfinal där de bästa i respektive 
åldersklass och spelar om epitetet ”bäst i Sverige”.

Deltagare  
Teen Cup genomförs 2020 för ungdomar födda 2004 och senare. Teen Cup 
genomförs i fyra klasser, vardera klass uppdelad i pojkar och flickor: 13 år, 14 år,  
15 år och 16 år.

Teen Cup Klubbtävling  
Arrangeras på din klubb i olika klasser.

Anmälan och information  
www.sgdf.se/juniortavlingar

Teen Cup
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Teen Tour First är första steget i Teen Tour-trappan för flickor och pojkar 
upp till 21 år som har tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras i distriktet 
av Svenska Golfförbundet och SGDF tillsammans.

Vad är Teen Tour?  
Teen Tour är golfens ungdomstour. Med upp till 30 tävlingar per tävlingsomgång 
är det ett fantastiskt trappstegssystem för dig som golfspelande ungdom. 
Trappan består av 3 steg från Teen Tour First till Teen Tour Elite. Tävlingarna ser 
olika ut på de olika nivåerna och mellan olika omgångar. Allt från 18 hål slaggolf 
scratch på Firstnivå till 4 dagars matchspel (JSM) på elitenivå.

Deltagare  
Tävlingen är öppen för amatörer, pojkar och flickor från 13 år, upp till 21 år.  
En spelare får bara representera en klubb inom distriktet under varje säsong.  

Klasser  
Pojkar och Flickor.

Antal deltagare  
54+54 Pojkar och 24 Flickor. 

Utlottning sker enligt  
1.Wildcards / 2.Ranking / 3.Hcp

Tävlingsform  
18 hål slaggolf, scratch, från gul/blå/röd tee.

Anmälan och information  
www.sgdf.se/teentourfirst

Teen Tour First SGDF
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JSM Klubblag
JSM Klubblag är en fantastiskt rolig tävling där lagen består av båda flickor 
och pojkar och spelas som match. Tävlingen avgörs i fyra kvalomgångar 
med start i distriktet och final utomlands. SGDF ansvarar för kvalomgång 
1 för klubbar inom SGDF och Gotlands GDF. Sedan spelas kvalomgång 2, 
slutspel och final arrangerad av SGF.

Laget består av max nio spelare födda år 1999–2007 varav minst två 
representanter av samma kön. Sju spelare får spela i varje omgång. Tävlingen 
spelas som lagmatcher, mixad foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel 
och valfri singel. Med undantag för slutspelet som spelas som slagspel. 

Spelform SGDF kval
2020 kommer JSM-Kvalet att spelas på Djursholms GK den 22-23 juni med 
inspel dagen innan.

Antalet lag som går vidare till Kval 2 bestäms när anmälningstiden löpt ut. Det är 
beroende av hur många lag som anmäler sig totalt i Sverige. 

Preliminärt ser spelschemat ut som följer
Dag 1 18 hål slagspel från vit/blå tee enligt spelformatet för JSM Klubblag. 
Lagens rangordnas enligt resultaten. 

Dag 1 eftermiddag 18 hål matchspel från vit/blå tee enligt spelformatet för JSM 
Klubblag.

Match från vit/blå tee enligt matchspelsregler och manualen för JSM Klubblag.

Anmälan
Sista anmälningsdag är tisdag 21 april.

Tävlingsansvarig SGDF:
Lasse Jäderfeldt, 072-525 8443, 
lars.jaderfeldt@sgdf.se

Information
www.sgdf.se/jsm
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SGDF Future League (FL) är en matchspelserie för klubblag som ger 
flera juniorer chansen att spela matchspel i lagform på liknande sätt som 
JSM Klubblag. FL genomförs som poolspel och slutspel (Future League 
Playoff) och följer SGFs statuter för JSM Klubblag och Teen Tour samt 
kompletterande statuter. Tävlingen är öppen för alla lag som uppfyller 
kriterierna nedan.

Lag  
Ett lag består av minst 4 högst 6 spelare födda 1999 eller senare. I laget måste 
1 spelare av motsatt kön ingå. Spelarna får byta mellan spelomgångar. Spelarna 
måste ha officiell handicap. Spelformatet är företrädesvis en mixed foursome 
samt två valfria singlar. Lagkaptenerna kan komma överens om att flickorna 
spelar singelmatcher. I så fall blir spelformatet en valfri foursome match, en flick 
singel match, och en valfri singel match. Kan lagkaptenerna inte komma överens 
gäller: en mixed foursome och två valfria singlar.

Matcherna spelas utan hcp. Man bör undvika använda samma spelare som i 
JSM Klubblag. Det är ok att nyttja en eller flera spelare i olika lag så länge de 
representerar samma klubb.

Anmälan  
Sista anmälningsdag är tisdag 21 april

Tävlingsansvarig SGDF  
Lasse Jäderfeldt, 072-525 84 43, lasse@jaderfeldt.se

Information 
www.sgdf.se/futureleague

Future League
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Paragolfen i Stockholm vänder sig till ALLA 
som har någon form av funktionsnedsättning. 
Det spelar ingen roll om du är senior eller 
junior. Etablerad spelare eller bara vill prova 
på spelar heller ingen roll. Vi hoppas därför att 
få träffa just dig på någon av våra aktiviteter.

Henrik Stenson är ambassadör för paragolf i Sverige och skänker pengar 
genom Henrik Stenson Foundation till bland annat transporthjälpmedel och ett 
nytt träningsläger. 

Strävansmål
Golf borde vara en mycket attraktiv sport 
för spelare med funktionsnedsättning då 
man i golf spelar mot sig själv och sin egen 
förmåga genom golfens handicapsystem. 
Spelare kan då finna glädje i att utvecklas 
genom att sänka sitt golfhandicap samt 
kan tävla/spela med andra på relativt sin 
egen förmåga.

En viktig del av SGDFs paragolfverksamhet 
är att rekrytera flera spelare, detta bör ske 
genom att delta i/arrangera prova på träffar 
i samarbete med klubbar.

För att ha mötesplatser för paragolfare 
är det önskvärt att ha 7–8 klubbar i 
olika väderstreck inom SGDF som har 
paragolfverksamhet. Vi bör därför verka 
för att nå detta. Dessa klubbar blir då 
naturliga mötesplatser för gemensamma 
paragolfaktiviteter inom distriktet.

SGDF bedriver en gedigen 
tävlingsverksamhet. Paragolftävlingar eller 
tävlingar med paragolfklass bör bli en 
naturlig del av denna verksamhet. Distriktet 
skall ha en tävlingsgrupp för spelare som 
vill tävla inom golfen där spelare kan mötas 
för t.ex. träning. Denna grupp är också 
basen för behovet att arrangera tävlingar.

Vision & Mission
Vision – Spelare med funktionsnedsättning 
skall ha inspirerande mötesplatser där 
de känner glädje i att utvecklas som 
golfspelare. 
Mission – Paragolfaktiviteterna skall ge 
mötesplats för paragolfarna i distriktet 
som kompletterar klubbverksamheten. 
Aktiviteterna består dels i rekryteringsträffar 
för nya golfare, dels i träffar för redan aktiva 
golfare, samt att stimulera till deltagande i 
tävlingar genom att ha en tävlingsgrupp med 
träffar.

Mål
• Arrangera/delta i att prova på träffar för att 

rekrytera en eller flera nya spelare per år
• Arrangera/delta i träffar för att behålla 

spelare som visat intresse
• Ha en grupp med spelare med syfte att 

delta i paragolftävlingar och som har 
träningsträffar

• Arrangera tävlingar för paragolfare

Ansvarig ledare:
Kim Gåije, paragolfen@sgdf.se,  
072-215 02 06

Mer information om Paragolf STHLM:
www.sgdf.se/paragolf
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10-12 träffar

• Internationella 
amatörtävlingar

• Swedish Golfteam
• JMI
• SGF Teen Tour
• SGF Teen Cup

Stockholms Golfförbund

TRÄningstrappan

2-4 SGDF träffar + 
SGF Supercamp 
träffar

• SGF Teen Cup
• SGF Teen Tour
• JMI	

Från 11 år 8-12 träffar

• Tjejligan
• Lilla Stockholmsligan
• Mini Tour
• Rookie Tour
• SGF Teen Cup
• SGF Teen Tour
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Stockholms Golfförbund
Vågsjö Gård, 187 69 Täby
Besöksadress: Arninge GK

info@sgdf.se
www.sgdf.se
Telefon: 08-731 53 70
Telefontider: Måndag–fredag 9:00–16:00

Häng med på det senaste inom juniorgolf i 
Stockholms Golfförbund  
Surfa in på www.sgdf.se/junior för att prenumerera på vårt nyhetsbrev 
”Juniornytt”. Genom nyhetsbrevet ”Juniornytt” vill vi peppa Stockholmsdistriktets 
alla  golfjuniorer till fortsatt golfglädje och stordåd samt att berätta om vår 
verksamhet, tävlingar och aktiviteter. 

Följ oss också på:

 stockholms_golfforbund, golftjej_sthlm och golfgrabb_sthlm
 Stockholms Golfförbund, Golftjej STHLM och Golfgrabb STHLM


