
Minnesanteckningar från träff med ÖLGF:s Juniorkommitté 20171109 

på Kumla GK. 

Närvarande: Thomas Hoikkala Nora GK. Per Nyberg Lindesbergs GK. Jenny Lindstedt Kårsta 
GK. Anna Dacke Askersunds GK. Cecilia Nilsson Degerfors Golf. Marcus Grimstad Karlskoga 
GK. Magnus Tångring, Henrik Spong Kumla GK. Ulrika Jorsell (UJ) SGF. Mimmi Bergman (MB), 
och Karl Ekblom (KE) ÖLGF.  

Efter ett välkomnande och en snabb deltagarpresentation så fick SGFs Juniorutvecklare 
Ulrika Jorsell ordet. 

Hon redovisade nyckeltal och om åtgärder som klubbarna kan använda sig av för att kunna 
behålla sina ungdomar. Det är klart att de ungdomar som kommer ut och spelar på banan, i 
tävling eller sälskapsspel, oftare blir kvar som golfare medan de som inte kommer ”av 
rangen” ofta slutar. Efter UJs presentation så diskuterades det livligt om vilka åtgärder som 
bör vidtas för att kunna behålla ungdomarna. En sammanfattning av diskussionen blev att 
det är viktigt att få ut ungdomarna/barnen ut på ”stora” banan eller så fort och så mycket 
som möjligt men att man inte fokuserar för mycket på tävling utan att tävlingsmomentet får 
komma efter hand.                                                                                                                                
Ett konkret ex. på en bra aktivitet för juniorerna är det som genomfördes i Lindesberg i 
samband med Skandia Tour First tävlingen där. Klubben, tillsammans med UJ arrangerat då 
en mängd aktiviteter/övningar med golfäventyrs utrustning, egenkomponerade banor, 
korvgrillning mm. Alla klubbar i länet blev inbjudna och tot. deltog ca 50 juniorer. Både 
arrangör och besökare beskrev tillsammans med UJ, riktigt målande, hur det hade gått till 
och att det blev en mycket lyckad aktivitet. Intresset för att genomföra något liknande under 
2018 var stort bland deltagarna och UJ lovade att då hjälpa till med arrangemanget.  

En genomgång av 2017 år tävlingar gjordes, statistik över deltagarantal i alla SGF och ÖLGF 
tävlingar presenterades. Antalet startande i Skandia Tour och Örebro Junior Tour var det 
samma för 2017 som för 2016. I Länscupen Hcp startade lika många lag 2017 som 2016 och i 
Länscupen Open startade 2017 4 lag vilket är en minskning från 2016.                              
Förslag till kommande år diskuterades och vad gäller Skandia Tour, som nästa år kommer att 
heta SGF Junior Tour, så ligger arrangemanget helt hos SGF men Örebro Junior Tour sköts av 
ÖLGF. Det diskuterades om att behålla ”StartKit” men att kanske ta en liten startavgift till ett 
prisbord för att få tävlingskänsla. Det skulle gälla 18 hås klassen men inte 9 hås.                                                                                                                                                 
Ang. länscupen Hcp/Open så har många klubbar ingen möjlighet att anm. lag då man inte 
har tillräckligt med spelare så tanken väcktes om att man kanske skulle dela in länet i 
zoner/länsdelar där varje del tävlar mot de andra, någon form av Ryders/Solhem upplägg.  
Vad gäller DM så kom inga förslag. Då tävlingen spelas i samband med en JMI tävling så kan 
kanske någon enstaka spelare inte få spela pga. hcp. gräns.  Men då det är så få som spelar 
DM så är idén att spela ihop med t.ex. JMI nog bäst om det överhuvudtaget ska bli ett Junior 
DM.                                                                                                                                                     
Beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för 2018 kommer att tas vid ÖLGFs Vår träff.             
Distriktslag diskuterades här är tankarna rätt ”lösa” så KE kommer att bjuda in klubbarnas 
tränare för att ev. kunna hitta någon form av aktivitet. KE har fått uppgifter på 
kontaktpersoner i ett par andra län dessa kommer att kontaktas för konsultation. 



KE informerade om att ÖLGF deltagit i årets Super Camp i Åtvidaberg med full kvot. 
Deltagarna kommer att kallas till ett par återträffar under vårvintern och våren. Hösten 2018 
kommer en ny uttagning till 2018 års Camp. 

Utbildningar/ledarförsörjning UJ talade om vikten av ledare/föräldrar i sin inledande 
dragning. Så hon kommer att bjuda in till en LR 1:a och vi får hoppas att klubbarna tar 
tillfället i akt och skickar många deltagare. KE frågade om behov av regelutbildning för 
juniorerna, som domare syns behovet, KE kontaktar Åke Holt på ÖLGF för åtgärd.  KE 
”puffade” för TL dagen den 3:e feb 2018 och lovade att skicka ut inbjudan till de 
junioransvariga. 

Golftjej Örebro rullar på som vanligt. MB kommer att kalla klubbarna skontaktpersoner. 
Under hösten så pågår Häng i Hallen i Örebro Golfhall. 

Tävlingsprogrammet kommer att spikas vid träff med klubbarnas TK ansvariga den 13:e nov. 
Och underlag till ÖLGFs tävlingskalender ska vara inne senast den 28 feb 2018. SGF Junior 
Cup Klubbkval ska vara färdigspelat senast 27: juni. Gruppkvalet spelas sedan den 13:e juli. 

Fom. 2019 kommer helt nytt regelverk för golfspel att träda i kraft, ett nytt HCP system är 
också på gång som kommer att heta WHS, World Handicap System. KE meddelade att maa. 
det nya regelverket så kommer troligen ÖLGF att bjuda in till presentation av det under 
hösten 2018 

Distriktets Introduktionskort 2018 kommer att gällda lika 2017. 

Golfens Dag den 26:e maj 2018. KE puffade för att om klubben arrangerar Golfens Dag så 
försök då att involvera Juniorerna också med t.ex. Golfäventyret. 

SM kommer att spelas i Distriktet 2020 V 27 

Ang. utomlänstävlingar för Juniorer så har UJ skickat en lista med sådana som bifogas dessa 
anteckningar. Här uppmanas alla att om Ni har uppgifter om Juniortävlingar både inom och 
utom länet  och som inte finns i tävlingsprogrammet så meddela KE så skickas dessa 
uppgifter ut till alla junioransvariga. 

SGF info. Alla kan kostnadsfritt prenumerera på dessa, bara att gå in på Golf.se och klicka 
vidare. KE kommer att upphöra med att vidarebefordra som gjorts tidigare under året.  

Nästa möte, Vårmötet KE återkommer om tid och plats. 

Vid Pennan 

Kalle Ekblom 

 

Bifogas: 

Rev. Kontaktlista,                                                                                                                                               
Ulrikas presentation                                                                                                                                       
Lista med utomlänstävlingar, kommer senare.                                                                                                                            
Foto 


