
Carlskrona GK 

Juniorverksamheten 2017



§ Golfkul byter namn till Äventyrarna

§ Tigertouren  byter namn till Äventyrarna på banan

§ Nya Skandia Tour



Äventyrarna på banan- Ej Grönt Kort

IIOX CUP, klubbtävling – Alla som går i träning

Blekingetouren- Grönt Kort

Skandia Tour First – Grönt Kort

Skandia Tour Future – Grönt Kort

Skandia Tour Elite – Grönt Kort



§ Äventyrarna kommer att träna:

ØGrupp 1 måndagar 17.00-18.00

ØGrupp 2 måndagar 18.15-19.15 



Följ Golfäventyrets bok.

Bra att gå på Äventyrarna på banan & 

träna någon dag själv i veckan.

Följ boken och genomför övningarna så löser ni Grönt 
kort.  



Äventyrarna på banan

Ø26 maj

Ø21 juni

Ø7 juli

Ø28 juli

Ø18 augusti



§ Kvällsträning v. 16-23 och v. 32-39

§ Sommarlovsträning v. 25-31

- Äventyrarna måndagar 17.00-18.00 & 18.15-19.15

- Tjejgrupp, tisdagar & torsdagar 17.00-18.00

- Breddgrupp, tisdagar & torsdagar 17.00-18.00

- Breddgrupp, onsdagar 17.00-18.00

- Utveckling/Elitgrupp tisdagar & torsdagar 18.15-19.30



§ Äventyrarna 1 17.00 Äventyrarna 2 18.15

Maja G Erik D Benjamin B

Nils H Lucas S Benjamin P

Hampus H Leo L Malte M

Tim G Matteo O Kalle L

Edvin H

Joel P

Klara I

Ture T

Emma L

Flora S

Ture N

Adam S



Äventyrarna 1 17.00 Äventyrarna 2 18.15

v.16 Klubhuset/puttinggreen Klubhuset/puttinggreen

v.17 Klubhuset/puttinggreen Klubhuset/puttinggreen

v.18 30- / 50-banan Klubhuset/puttinggreen

v.19 30- / 50-banan 30- / 50-banan

v.20 Klubhuset/puttinggreen Klubhuset/puttinggreen

v.21 30- / 50-banan 30- / 50-banan

v.22 30- / 50-banan Klubhuset/puttinggreen

v.23 Klubhuset/puttinggreen Klubhuset/puttinggreen



§ Tjejgrupp tis/tors 17.00 Bredd tis/tors 17.00

Agnes Isac H-P

Elsa Birk A

Ida Erik L

Hannah Oskar M

Gustav J

Albin G

Gustav O

Viktor Ö



§ Bredd ons 17.00 Utveckling/elit tis/tors 18.15

Karl I Ellen E

Lucas G Elna L

Emma T Jonna N

Oliver H Eric J

Emil F Oscar J

Emil T Erik B

Agaton F Oliver D

Oskar Ö Calle F

Edwin F

Theodor F

Hannes K

Lovisa L

Wille A

Johan G



§ Sommarlovsträning v. 25-32

• Breddgrupp måndagar 10-11 
• Äventyrarna måndagar 11-12
• Utveckling/elit onsdagar förmiddag



§ Spelas vid 6 tillfällen under säsongen

§ 23/4

§ 28/5

§ 26/6

§ 23/7

§ 27/8

§ 24/9 Final

A-klass 0-12.0

B-klass 12.0-36

C-klass 37-54



§ Spelas 21/6 Skandia Cup avslutar ett 3 dagars läger. 

§ Äventyrarna spelar också 21/6 kvällstid på korthålsbanan.



”Äventyrarna” - Knatteläger

Mån-Ons, vecka 28 kl. 9.00-12.00

Pris 500:-

”Äldre juniorer” – AJ’s Sommarläger

V. 31

Mån-fre 9.00-17.00

Pris 1200:-



Vi behöver hjälp med följande:

Ledare som kan hjälpa till på träningar med olika 
övningar och se till så att säkerheten är under kontroll. 

Ansvariga för Äventyrarna

Kalla till sammanträde, en onsdag varje månad. 

Förbereda övningar som finns i Golfäventyrsboken som 
ska klaras av. 

Se till så alla juniorer har scorekort.

Ev. grilla korv eller andra aktiviteter under denna tid.



§ Genomgång av spelarkontrakt

§ Genomgång av bollkontrakt



	

Spelaravtal yngre Junior 
	
	
Avtal mellan Carlskrona Golfklubb och __________________________, nedan benämd som 
Spelaren, för säsongen 2017 (20170101-20171231). 
 
Avtalet grundas på en fast summa, enligt bifogad specifikation för ersättningar 
baserat på spelnivå, för tävlingsspel mot inlämnade kvitton/reseräkningar.  

• Startavgift och mat 
• Milersättning och boende vid spel utanför Blekinge (enligt CGK’s 

ersättningspolicy) 
Reseräkningarna ska attesteras av attestansvarig för Junior- och Elitkommittén 
innan utbetalning sker.  
Reseräkningar ska lämnas in senast 14 dagar efter tävlingen. 
 
Som uttagen i den grupp av spelare som erbjuds detta avtal kommer klubben att 
subventionera fria bollar på rangen under säsongen 2017. 
 
Spelarens åtaganden gentemot Carlskrona Golfklubb: 

• Representera klubben då uttagen vid Seriespel (junior, herr alt. dam) 
• Närvara vid Junioravslutning 
• Deltaga vid minst två tävlingar i Iiox Cup 
• Från det att spelaren tagit sitt gröna kort bör spelaren spela minst en tävling 

på Blekingetouren under säsongen. 
• Involvera/rådfråga tränarna i alla inköp av ny utrustning (klubbor/bollar), 

oavsett var denna senare inhandlas, för att säkerställa att spelaren kan 
fortsätta utvecklas optimalt. 
 

Klubben står för tävlingsdräkt vid seriespel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Henrik Swärdh 
Head Professional Carlskrona GK 

  
Spelaren 

 
 

   
Datum   

Målsman 
 



	

Spelaravtal Elitjunior 
	
 
Avtal mellan Carlskrona Golfklubb och ___________________________, nedan benämd som 
Spelaren, för säsongen 2017 (20170101-20171231). 
 
Avtalet grundas på en fast summa, enligt bifogad specifikation för ersättningar 
baserat på spelnivå, för tävlingsspel mot inlämnade reseräkningar.  

• Startavgift och mat 
• Milersättning och boende vid spel utanför Blekinge (enligt CGK’s 

ersättningspolicy) 
Reseräkningarna ska attesteras av attestansvarig för Junior- och Elitkommittén 
innan utbetalning sker.  
Reseräkningar ska lämnas in senast 14 dagar efter tävlingen. 
 
Som uttagen i den grupp av spelare som erbjuds detta avtal kommer klubben att 
subventionera fria bollar på rangen under säsongen 2017. 
 
Spelarens åtaganden gentemot Carlskrona Golfklubb: 

• Representera klubben då uttagen vid Seriespel (junior, herr alt. dam) 
• Närvara vid Junioravslutning 
• Närvara vid eventuell sponsorsaktivitet 
• Närvara vid Ledarutbildning (från det året Spelaren fyller 14) 
• Agera Ledare vid Knatteverksamheten på måndagar utefter ett rullande 

schema som tränarna sätter upp. (från det året Spelaren fyller 14) 
• Agera Ledare vid Äventyrarna på Banan om frågan ställs. (från det året 

Spelaren fyller 14) 
• Spela minst tre tävlingar på ”sin” nivå i Skandia Tour (Elit, Future eller First 

- Blekingetouren) 
• Deltaga vid CGK’s Klubbmästerskap 12 augusti 
• Deltaga vid minst två tävlingar i Iiox Cup 
• Bistå vid bollplockning på Drivingrangen enligt schema (max fyra gånger 

under säsong) 
• Involvera/rådfråga tränarna i alla inköp av ny utrustning (klubbor/bollar), 

oavsett var denna senare inhandlas, för att säkerställa att spelaren kan 
fortsätta utvecklas optimalt. 

• Spelaren ska ha minst 12 egna, märkta, träningsbollar av den typ hon/han 
spelar på för att kunna bedriva både gruppträningarna och egen träning. 

 
Klubben står för tävlingsdräkt vid seriespel. 
 
 
 

   
Henrik Swärdh 
Head Professional Carlskrona GK 

  
Spelaren 

 
 

   
Datum   

Målsman 
	



	

Avtal för fria Rangebollar säsongen 2017 
	
	
Avtal mellan Carlskrona Golfklubb och _______________________, nedan benämd 
som Spelaren, för säsongen 2017 (2017101-20171231). 
 
Underskrift av detta avtal innebär följande rättigheter respektive skyldigheter 
för spelaren under säsongen 2017.  
 
Rättigheter 

• Fritt uttag av polletter i AJ’s Golfshop, motsvarande ett Årskort Junior 
• Polletterna får hämtas ut om max 10st /uttag 

 
Skyldigheter 

• Förmånen ”fria bollar” är helt personlig och kan inte överlåtas till en 
tredje part, såsom kompisar, föräldrar etc. Polletterna får enbart 
nyttjas av spelaren själv. 

• Polletterna måste hämtas ut personligen, spelaren kan t.ex. inte 
”hämta ut 20 polletter med motiveringen att hälften är till X”, även om 
X också har fria bollar. 

• Ställ tillbaka hinkar efter avslutat träningspass och respektera 
ordningsreglerna som gäller på AJ’s Drivingrange 

 
Överträdelser 

• Vi brott mot ovanstående benämnda Skyldigheter kommer förmånen 
att dras in med omedelbar verkan. 

• Spelaren kan, vid grov överträdelse, bli återbetalningsskyldig 
motsvarande ett Årskort Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Henrik Swärdh 
Head Professional Carlskrona GK 

  
Spelaren 

 
 
   
Datum   

Målsman 
 



§ 6 omgångar + final

§ D-Klass spelar 9 hål- möjlighet till att ha en förälder i 
närheten är ok. 

§ C-klass spelar 18 hål

§ B-klass spelar 18 hål

§ Anmälan sker via mingolf alt. Ring till ansvarig klubb.

§ Startavgift 50:- betalas på plats



§ Skandia tour first

§ Kan jämföras med Distrikt vilket innebär A-klass på 
Blekingetouren. 

§ Ingen åldersgräns under 2017. 
§ Touravgift 200:- betals via mingolf.se
§ Anmälan+ Anmälningsavgift 200:-betalas via mingolf

innan tävlingen. 
§ Inga rankingpoäng delas ut
§ Uppflyttningsplatser finns beroende av antal deltagare



§ Skandia tour future-
§ Nya sammanslagningen av riks & regional

§ Touravgift 
§ Anmälan till tävling+ Anmälningsavgift 300:- betalas 

inför varje tävling på mingolf
§ Rankingpoäng delas ut
§ Uppflyttnigsplatser delas ut
§ Ålder 13-21
§ Hcp-gräns: 12.0 pojkar, 15,0 flickor
§ Slagspel 36 hål
§ 54 hål omg. 3,4

§ Spelas på 7 platser i landet



§ Skandia tour Elite

§ Touravgift
§ Anmälningsavgift 400:-
§ Anmälan + betalning sker i mingolf
§ Utökade platser. 156 totalt.
§ Slagspel
§ Rankingpoäng delas ut
§ SM-Status, SM-Match, SM-slag.



Ska lämnas in 14 dagar efter tävlingsdag för att få 
tillbaka ersättning!


