
Minnesanteckningar från träff med ÖLGF:s Juniorkommitté 20180314 

på Mosjö. 

Närvarande: Magnus Lilja Askersunds GK. Marcus Grimstad Karlskoga GK. Magnus Tångring 
Kumla GK. Jenny Lindstedt Kårsta GK. Jack Sundgren, Jenni Sterner Örebro City G&CC.  
Thomas Hoikkala Nora GK. Per Nyberg, Simon Sandin Lindesbergs GK. Nicklas Sterner 
Lannalodge. Ulrika Jorsell SGF, David Fast SISU. Thorsten Hellmark, Karl Ekblom (KE) ÖLGF.  

Kontaktuppgifter enligt bifogad kontaktlista. 

Ulrika Jorsell informerade om de nya bestämmelserna gällande redovisning av resultat för 
juniorer under 13 år.  Inga resultatlistor får upprättas och Git är förberett så att det inte går 
per automatik. Anledningen är att Sverige ska anslutas till Barnkonventionen där dessa krav 
finns. Hon berättade också om den lyckade satsningen på Golfäventyret som genomfördes i 
Lindesberg förra året. Flera klubbar kommer att ha ett liknande arrangemang under 2018 
vilka som kommer att arrangera framgår av Tävlingsprogrammet.  

Våra klubbars kontaktperson på SISU David Fast, som är ny på posten, presenterade sig. SISU 
kan vara behjälplig vid utbildningar mm. ÖLGFs ”utbildningsminister” Åke Holt har ett nära 
samarbete med SISU så finns behov av hjälp kontakta Åke eller David. 

Tävlingsprogrammet för 2018 presenterades och även Programmet för Golftjej Örebros 
aktiviteter. I programmet framgår också vilka klubbar som kommer att arrangera ett 
Golfäventyr i samband med Tenn Tour First / Örebro  Junior Tour. Det framfördes önskemål 
om informationsblad att dela ut i samband med tävlingar om hur publik, föräldrar mm. ska 
förhålla sig på banan, ett sådant blad kommer att skickas ut. 

Teen Tour anmälan till tävlingen göras direkt till SGF som också tar emot betalningen, 
klubbarna får sedan, efter anmälningstidens, utgång uppgifter från SGF för genomförandet. 
KE påminde om att informera spelarna om den OOM som finns för distriktets spelare för 
Teen Tour First. Ställningen i denna OOM revideras efter varje tävling och läggs ut på 
hemsidan. Leif Rydell Kårsta GK är kontaktperson för frågor om Teen Tour First. 

Örebro Junior Tour. Förutsättningarna för tävlingen har förändrats i år detta beroende på att 
resultatlistor för spelare under 13 år inte får upprättas. Se UJs information under första 
stycket. Tävlingen kommer, som tidigare, att spelas i två klasser en över 18 hål där 
minimiåldern är 13 år och en klass över 9 hål utan minimiålder och där inga resultat kommer 
att redovisas. En anmälningsavgift på20 kr kommer att tas ut i 18 hålsklassen medan 9 
hålsklassen är avgiftsfri.  Alla spelare oavsett klass får ett Startkit och i 18 hålsklassen 
kommer priser att delas ut. Inbjudan till och tävlingsbestämmelser för Örebro Junior Tour 
kommer att läggas ut på ÖLGFs hemsida.  

Länscupen Hcp. ska spelas på samma villkor som 2017. Länscupen Open kommer däremot 
att ligga nere under 2018. KE ska under hösten kalla till träff för att där försöka få igång 
tävlingen igen fast då kanske under andra former som till exempel en tävling där distriktets 
klubbar bildar länsdels lag, Nord, Syd och spelar efter en Ryders Cup mall. 

Ulrika Jorsell kontaktar klubbarna och utreder behovet av Ledarutbildingar och om det finns 
behov så kommer hon att arrangera en sådan. 



Jack Sundgren rapporterade från SupeCamp 2017 om upplägget av Campen och att 
deltagarna hade varit nöjda med den. KE informerade att inbjudan till ny Camp 2018 
kommer att skickas ut i höst. 

Ledare/Funktionärer Jenny Lindstedt berättade om Kårsta GKs ungdoms verksamhet och hur 
man där lyckats engagera föräldrar till att hjälpa till vid juniorträningar. Det var många som 
önskade att man satt i Kåstas båt angående föräldradeltagande 

Golftjej Örebro bedrivs i omfattning som tidigare och under ledning av Mimmi Bergman. 
Aktivitetsplan bifogas. 

Thorsten Hellmark redogjorde för Förbundets Introduktionskort som finns utdelade till 
klubbarna. 

Ke ”Puffade” för Golfens dag den 26:e maj där utrustningen för Golfäventyret mycket väl kan 
användas. 

SGFs hemsida för juniorer har förändrats men inte i någon större utsträckning. 

Övrigt där meddelade Jack Sundgren att det utskick som han gjorde i samband med förslaget 
att bilda ett läns lag inte fått något större gensvar så tankarna ligger tills vidare på is. 
Thorsten Hellmark informerade om att ÖLGF kommer att ha information om det nya 
regelverket för golfspel som kommer att gälla från och med 2019. Den 24-25 nov är det 
planerat att ha den informationen. 

Då det framkom önskemål om ett avstämningsmöte en träff mellan Vår och Höst tillfällena 
så kommer KE att kalla till en sådan under augusti. Höstmötet blir under november 2018. 
Återkommer om tid och plats för dessa träffar. 

Vid Pennan 

Kalle Ekblom 

 

Bifogas:                                                                                                                                         
Tävlingsprogram                                                                                                                    
Kontaktlista Junioransvariga                                                                                                              
Tävlingsbestämmelser för och Inbjudan till Örebro Junior Tour 


