
Minnesanteckningar från träff med ÖLGF:s Juniorkommitté 20190506 

Idrottens Hus Örebro. 

Närvarande: Marcus Grimstad Karlskoga GK. Jack Sundgren Örebro City G&CC. Andreas 
Axelsson Kårsta GK. Rickard Pettersson Kumla GK. Per Nyberg Lindesbergs GK. Peter 
Gräsberg, Gustav Enebro Nora GK. Ulrika Jorsell (UJ) SGF. Karl Ekblom (KE) ÖLGF.  

Kontaktuppgifter enligt bifogad kontaktlista. 

Ulrika Jorsell informerade om medlemsantal för olika ålderskategorier i golfsverige. Det 
uppstod en diskussion om användarvänligheten på Golf.se hemsida det är inte helt lätt att 
t.ex. hitta info. angående juniortävlingar mm. Sidan är tydligen under omarbete. Hon 
informerade vidare om en ny Tjej aktivitet kallad Poängjakten, en tävling för tjejer upp till 18 
år och med hcp 18-54. Mer info. på gång som då kommer då att vidarebefordras till klubbar 
och junioransvariga samt läggas ut på ÖLGFs hemsida.  

Tävlingsprogrammet för 2019 ligger ute på ÖLGFs hemsida och an uppmanades att vid ev. 
revideringar lämna uppgifter till KE för uppdatering av programmet. Ke uppmanade till att 
skicka inbjudningar så att dessa kan skickas ut till de olika klubbarna. 

Teen Tour SGF administrerar tävlingen, tar emot anm. avg. vid anm. tidens utgång så 
översändes anm. lista till resp. klubb för lottning och upprätta startlista. 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 på hemsidan. Andreas Axelsson 
Kårsta GK är kontaktperson för frågor om Teen Tour First. 

Örebro Junior Tour. Tävlingsvillkoren kommer att ändras. För Klass 1 blir det den skillnaden 
att åldersgränsen 13 tas bort och att spelare under 13 får ha caddie. För Klass 2 blir 
skillnaden att klassen blir en tävlingsklass med anm. avg. inlämnande av scorekort och ett 
deltagarpris efter tävlingen. Tävlingsvillkoren kommer att läggas ut på hemsidan. 

Länscupen Hcp. ska spelas på samma villkor som 2018. Länscupen Open kommer däremot 
att ligga nere under 2019. Försök gjordes vid höst träffen att få igång en Open tävling men 
det har inte lyckats få någon lösning. 

Distriktsläger kommer att anordnas under 2019 förslaget är 4-5 juli på Lindesbergs GK. Per 
Nyberg gjorde en dragning om Lägret ett projekt som låter mycket spännande. Han kommer 
att ta fram villkoren för lägret och dessa kommer att skickas till alla Klubbar, Junioransvariga 
och läggas ut på ÖLGFs hemsida. 

Golfäventyret flera klubbar hade ett Golfäventyret Cup med lyckat resultat så det kommer 
även i år att arrangeras et Golfäventyr. Diplom till Golfäventyret Cup kommer UJ att 
distribuera. 

Ulrika Jorsell är beredd att hjälpa klubbar med utbildningar så deltagarna uppmanades att 
kontakta henne när klubben har utbildningsbehov. 

KE informerade att inbjudan till ny Camp 2019 kommer att skickas ut i höst. ÖLGF fick 2018 
med 8 deltagare mot kvoten som var 6 deltagare. 



Hur locka fler ungdomar till tävl. Och fler föräldrar till golfen. Ämnet diskuterades och även 
om det inte kom någon patentlösning så var alla eniga om vikten av rekryteringsarbetet. 
Förändringarna i tävlingsvillkoren för Örebro Junior Tour är ett försök att locka fler spelare.  

Golftjej Örebro bedrivs i omfattning som tidigare och fom. i år under ledning av Emil 
Skeneby. Deltagarantalet på Häng i Hallen har varit något lägre iår. KE uppmanade att om 
någon klubb som inte anmält aktivitet att hitta på något och anm. aktiviten, aktivitetsplan 
bifogas. 

Övriga frågor: Framfördes önskemål om att ha en Juniorklass under golfveckan.                      
En förfrågan från Kristinehans GK om deltagande i Örebro Junior Tour var inget som antogs 
men KE ska kontakta Ann Dahlberg-Söderström och höra hur det ligger till med Värmlands 
Juniortävlingar. 

Höstmötet blir under november 201. Återkommer om tid och plats för dessa träffar. 

Vid Pennan 

Kalle Ekblom 

 

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


