
Minnesanteckningar från träff med ÖLGF:s Juniorkommitté 20181107 

på Idrottens Hus i Örebro. 

Närvarande: Magnus Lilja Askersunds GK. Marcus Grimstad Karlskoga GK, Nicklas Sterner 
Karlskoga GK / Lannalodge. Mathias Edberg Kårsta GK, Jenny Lindstedt Kårsta GK. Per Nyberg 
Lindesbergs GK. Martin Sterner Örebro C. Ulrika Jorsell SGF, David Fast SISU. Thorsten 
Hellmark, Karl Ekblom ÖLGF.  

Ulrika Jorsell informerade om antalet tävlande juniorer och hur fördelningen av registrerade 
ronder var för olika Hcp. grupper. Diagrammen visade tydligt att ju fler ronder ju lägre Hcp. 
Slutsatsen av detta blir att det är viktigt att ”få ut Juniorerna på banan” och spela. Det finns 
många juniorer som går på regelbunden träning men inte kommer ut ”på banan” och 
därmed inte förbättrar sitt spel och dessutom tappar sugen. Hon visade också 
utbildningssteg inom juniorgolfen med inriktning till golfgymnasium. 

Efter Ulrikas dragning så diskuterades det hur man kan öka antalet juniorgolfare En viktig 
punkt är att det vid juniortävlingar finns någon/några som ”tar hand om” spelarna så att de, 
vid ankomst, känner sig riktigt välkomna och inte hamnar i en situation där de inte vet vart 
de ska ta vägen för många är det kanske först besöket på en ny bana. Exempel på detta kan 
vara en värd som visar till rätta, en starter (starter är minimum) och kanske någon som 
hjälper spelarna när De kommer i mål. Man måste tänka på att många av juniorspelarna är 
både unga och oerfarna. Här spelar också ledare/föräldrar stor roll för med trygga ungar så 
blir tävlandet inte så farlig. Att arrangera något med Golfäventyret är också en sak som 
lockar. Vid ett sådant arrangemang så ökar ju kravet på ”mer personal” men  en resurs som 
nämndes var att kanske låta klubbens äldre juniorspelare sköta detta. En annan sak är att 
verkligen förse juniorerna och kanske framför allt deras föräldrar med program för både 
tävlingar och träningar och då samtidigt lägga upp en plan med lämpliga tävlingar för 
säsongen. 

Martin Sterner informerade om Virginska skolans golfgymnasieprogram. Han informerade 
också om kriterierna för antagningskrav som ställs. Han informerade också om årets Super 
Camp där han är en av instruktörerna. Örebro läns golfförbund har 6 platser tilldelade men 
Martin lyckades få med 8 spelare från länet, antalet sökande till Super Campen, från länet, 
var 11. Första delen av utbildningen var i Åtvidaberg och därefter sker fortsättning på 
hemmaplan vid 3 tillfällen detta på senvintern och tidig vår. 

David Fast från SISU informerade om klubbarnas möjligheter att utnyttja Idrottens Hus för 
utbildningar, föreläsningar mm. Han berättade också om div. olika föreläsningar som kan 
vara intressanta att delta i.  

Kalle redovisade antalet starter i de tävlingar som ÖLGF ansvarar för. Det man kunde se var 
att det varit en viss nedgång i antalet starter en sak som har kunnat ses i hela landet. 
Tävlingsbestämmelserna för Örebro Junior Tour kommer att rev. ändringarna som 
diskuterades kommer att tas upp på Vårmötet för att då fastställas. Det som togs upp var att 
tillåta Caddie i Klass 2, att slopa åldersgränsen i Klass 1, Önskemål om någon form av 
prisutdelning även i Klass 2 och att också i Klass 2 ta en startavgift. Det tillsattes en grupp för 
att utreda former för att återstarta Länscupen Open som legat i träda ett år ev. beslut tas 
också till våren. 



För Golftjej Örebro så kommer tyvärr vår Mimmi att, vid årsskiftet, sluta som samordnare. 
Verksamheten ska dock fortsätta under 2019 men då formerna inte är klara så återkommer 
vi med besked. 

Kalle informerade om Super Camp att ÖLGF fått med 8 spelare mot vår kvot på 6 st. 

Thorsten Hellmark informerade om utbildningar och då speciellt regelutbildning detta pga. 
det nya regelverket från 1 jan. 2019 

Hur att få fler till golfen diskuterades i början av mötet men ytterligare en sak är att ÖLGF 
(Kalle Ekblom) kan hjälpa klubbarna att sprida inbjudningar i distriktet. 

Det informerades om att det är Golfens Dag den 25:e maj 2019 

På ÖLGFs hemsida så finns uppgifter om div. saker som berör juniorerna i länet t.ex. 
tävlingsprogram, aktuell order of merit ställning mm.mm. 

Kalle presenterade det preliminära tävlingsprogrammet för juniorer 2019. Programmet 
kommer att fastläggas vid ÖLGFs TK möte den 13 nov-18.  

 

Vid Pennan 

Kalle Ekblom 
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Kontaktlistor: Junioransvariga, Golftjej Örebro och SGF och SISU                                                                                                             


