FJÄLLBACKA GK

Information till
Golfintresserade
Juniorer och
Föräldrar!
DETTA HÄNDER PÅ FJÄLLBACKA
GOLFKLUBB FÖR JUNIORER 2021

DETTA HÄNDER PÅ FJÄLLBACKA GOLFKLUBB FÖR JUNIORER 2021
(NEDAN KAN PÅVERKAS AV DEN RÅDANDE COVID SITUATIONEN)

Kickoff söndag 4 april (Påskdagen)
För alla intresserade med information om säsongens aktiviteter med
efterföljande träning. Kl 10.00-ca 13.00
Träningsmöjligheter under året:
För alla juniorer: onsdagar fram till 26/5 därefter tis/tor.
För mer info: https://www.fjallbackagk.se/se/junior/juniortraning-2021
Knattekurser:
Kurs 1 Tis 13/7 – Ons 14/7
Kurs 2 Mån 19/7 – Tis 20/7, k
Kontakta Ture eller receptionen för mer info, eller hemsidan
www.fjallbackagk.se/se/junior/knattekurser-2021
Speciella träningsdagar kommer, håll utkik på Facebook och hemsidan.
Måndagstävlingar hålls kl 08.00 under sommaren med teman. Anmälan
senast dagen innan i receptionen
Du vet väl att alla juniorer som är medlem i någon klubb i Bohuslän spelar
gratis på alla banor i Bohuslän!

www.fjallbackagk.se

VILL DU TESTA ATT SPELA PÅ ANDRA BANOR PÅ ETT
TREVLIGT SÄTT? PROVA PÅ BOHUSLÄN DALS TÄVLINGAR
PÅ ANDRA KLUBBAR!
All information angående hur man anmäler sig hittar man på
mingolf.se/appen Min Golf där man loggar in med sitt golf-id och söker upp
respektive aktivitet. Eller fråga Christian Döbeln, 0707–10 24 34, hur det
funkar.
BDGF (Bohuslän Dals Golf Förbund) Juniortour
http://bdgf.se/wp/junior-tavling/
För att ge yngre, möjlighet att få komma ut och spela på nya banor, träffa och
spela med barn och ungdomar från andra klubbar och samtidigt träna på att
tävla under trygga förhållanden erbjuder även distriktet en juniortour, BDGF
Juniortour. Tävlingen kommer att genomföras på samma spelplats som Teen
Tour First. Starten för BDGF Juniortour går efter det att sista tävlande i Teen
Tour First gått ut.
Tävlingen är öppen för alla juniorer. Junior är man till och med det år man
fyller 21. Anmälan görs via Min golf på www.golf.se.
Omg 1: 9 maj Skaftö GK
Omg 2: 29 maj Uddevalla GK
Omg 3: 20 jun Torreby GK
Omg 4: 1 aug Dagsholm GK
Omg 5: 22 aug Sotenäs GK
Omg 6: 12 sep Tjörn GK
Varje omgång av BDGF Juniortour omfattar även Teen Tour First

www.fjallbackagk.se

Teen Tour 2021, Svenska Golfförbundet
På Teen Tour kan du som är mellan 13 och 21 år tävla på den nivån som
passar dig. Touren har tre färdighetsnivåer, First, Future och Elite. Har du
spelat klubbtävlingar och distriktstouren och känner dig redo för att spela
scratchtävling (utan handicap) är Teen Tour nästa steg att ta. Du startar på
First och när dina färdigheter ökar kan du ta steget upp till nästa nivå som är
Future. Elite är tourens högsta nivå och dit når du efter att ha etablerat dig
på Future och spelat tillräckligt bra för att knipa en plats på Elite. Du når
nästa nivå genom en uppflyttningsplats från nivån under eller tillräckligt med
rankingpoäng för att bli uttagen genom rankingen.
Under året kan du under varje omgång av Teen Tour samla poäng på Teen
Tour Order of Merit och har du hamnat tillräckligt långt upp i listan får du
möjlighet att spela den stora tourfinalen.
Teen Tour First
För att göra Teen Tour till en rolig och utmanande tour där juniorer som
tävlar ska hamna på rätt spelnivå, få lagom tufft motstånd och spela på en
bana med många andra. Teen Tour First ger inga rankingpoäng men de tio
främsta procenten i startfältet får flytta upp till Future nästkommande
omgång.
SGF Juniortävlingar för Bohuslän Dal 2021
Teen Tour Teen Tour Future omg 1, slag 36 hål 8 maj Orust GK
Teen Tour First omg 1 9 maj Skaftö GK
Teen Tour First omg 2 29 maj Uddevalla GK
Teen Tour First omg 3 20 jun Torreby GK
Teen Tour First omg 4 1 aug Dagsholm GK
Teen Tour First omg 5 22 aug Sotenäs GK
Teen Tour First omg 6 12 sep Tjörn GK
Är du intresserad och vill veta ännu mer?
Hör av dig till Ture Eriksson på telefon 0709-56 10 08 eller Christian Döbeln
på telefon 0707-10 24 34.
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