
Junior & Elit Kommittén 

Vi vill från Junior & Elit Kommittén berätta lite hur vår start på 2021 varit.


Om vi startar med det som varit negativt så är det alla restriktioner som Covid-19 
medfört, dessa har stoppat vår inomhusträning och lägerverksamhet med 
övernattning. Vi har anpassat vår gruppträning så att den är Covid-19 säker samt 
att vi inte kommer arrangera ett föräldramöte.


På vår hemsida boråsgolfklubb.se hittar ni numera all 
information om vad vi gör under fliken Junior och 
Elitverksamheten. Här finns anmälan till träningar och 
läger, tävlingar och regelverk.


På tisdagar tränar Team Svart mellan 16:30 - 17:30, 
Team Grön 17:30 - 18:30 och Team Orange mellan 
18:30 - 20:00. 

På Torsdagar tränar Team Brun 17:30 - 18:30 samt Team Borås Juniorer 18:30 - 
19:30.


Vid gruppträning använder vi ofta Pulsen som träningsområde och vi använder då 
de bortre utslagsplatserna för vår träning (så om ni som vanlig medlem skall träna 
så vet ni att dessa tider finns många ungdomar på plats).


Nytt för i år är att vi har fått en sponsor som möjliggör att vi kan starta ”Wilson 
Junior Trophy Borås GK” detta är en nettotävling för våra juniorer med 3 klasser 
och som skall spelas på fredagar på södra banan, som tur är har FHM nu släppt på 
vissa regler så att vi får tävla med juniorer, vi kan redan avslöja att det finns ett fint 
vandringspris för den som vinner och kanske lite annat för de som placerar sig lite 
under 1 pris. Mer om tävlingar i slutet av brevet.


 


Nedan kommer presentationer av våra Team Svart, Grön, Orange och Brun. 

http://xn--borsgolfklubb-rfb.se


Svart: 
I denna träningsgrupp tränar barn födda 2010-2014. 

År 2020 var det 14 stycken anmälda i denna grupp, år 
2021 är det 20 stycken anmälda. En tydlig ökning har 
skett i gruppen och det är otroligt roligt. Fokus i team 
svart är att leka golf och bekanta sig med allt man 
behöver ha koll på för att utvecklas som golfare och 
komma närmare 54 i hcp. I team svart följer vi SGF 
Golfäventyret som är nivåbaserat, enkelt och bra 
redskap för barnen att få koll på vad som krävs för att 
nå handicap 54. 

Team Grön: 
I denna träningsgrupp tränar barn födda 2008-2009. 

År 2020 var det 6 stycken anmälda i denna grupp, år 
2021 är det istället hela 23 stycken anmälda. Ökningen 
av deltagare inför 2021har varit överlägset störst i team 
grön, en av anledningarna är att några från team svart 
flyttade upp, men det finns också en hel del nya 
juniorter i gruppen. I team grön är fokus på att få lära 
sig lite olika varianter av tekniker för olika moment. I 
team grön har man jobbat med Golfäventyret ett tag och 
en del är till och med klara och har lägre än 54 i 
handicap. Målet är att spela mycket och få koll på alla 
olika moment för att kunna klara alla 4 nivåer i Golfäventyret och komma ut på den 
"riktiga" banan och spela. 

Då det har varit restriktioner kring träning samt lågt temperatur så har dom först 
träningarna genomförts på rangen med fokus på svingteknik för både Team Svart och 
Grön. De senaste träningarna har vi även kunnat träna närspel. 

Team Orange:
Här tränar juniorer som är födda mellan 2007-2009.

Team Orange tillämpar undantag till ålder då skicklighet 
och kompisar påverkar dynamiken i gruppen.
Grunden till Team Orange lades inför säsongen 2020 och 
har nu vuxit till 19 aktiva ungdomar!
Träningar på Rangen och Banan bedrivs på tisdagar 
mellan 18.30-20.00 och leds av vår tränare Alexander 
Östanbäck. 
Lagledare och de som ”håller ihop” Team Orange är 
Joakim Ramstedt och Christian Ewertzon.
 
Inför säsongen 2021 är gruppens mål att alla spelare ska bli redo för tävling! Dels genom 
att ha sitt hcp på plats men även bli trygg med MinGolf.se där man hittar sina tävlingar, 
sköter sin anmälan .

http://mingolf.se/


Målet innebär också att som lag åka på ett antal 
tävlingar gemensamt då tryggheten som 
kompisgänget för med sig att fler kan vilja att vara 
med!

Gruppens mål kan komma att revideras med hänsyn 
till de restriktioner som Covid -19 för med sig.
 
Utöver träning och tävling lägger Team Orange stor 
vikt vid egna läger och aktiviteter och försöker 
arrangera detta minst en gång per säsong.

Även om golf är en individuell sport tror vi ledare på att 
den största glädjen och gemenskapen föds när man kan 
dela den med någon. Där kommer våra läger och andra 
aktiviteter in i bilden. Detta är ett efterfrågat och uppskattat 
äventyr för våra ungdomar!

Dessa sidoaktiviteter innehåller mycket golflekar och 
tävlingar men det ges samtidigt tid att bygga upp en 
”vi-känsla” och stärker lagandan inom Team Orange.

Team Brun:
Här tränar juniorer som är födda mellan 2004-2005, vi tillämpar undantag till ålder då 
skicklighet och kompisar påverkar dynamiken i gruppen.

Målet är att alla skall vara med och tävla på Teen Tour touren. I vår grupp finns alla nivåer 
på spelare och en god kompisanda som gör att det finns plats för alla.
Gemensamt för gruppen är att vi alla vill träffas och har kul. Vi tränar oftast 2 gånger i 
veckan. Det blir varvat spelträning och pass med våra Pro.
Vi spelar på touren och försöker oftast få till med inspel och träningsläger där vi spelar in 
banan dagen före tävling och tränar och umgås på kvällen före tävlingsdagen.

Gemensamt för våra juniorer är att för de 
som vill känna på vingarna och ge sig ut 
på tävling så erbjuder Borås GK på vår 
egna tävling ”Wilson Junior Trophy”, 
reglerna för denna tävling hittar ni på 
hemsidan under tävling, här hittar ni även 
en listan med tävlingar för junior och elit, 
här kan den som är intresserad se vilka 
tävlingar vi rekommenderar för våra 
juniorer och elitspelare.



Wilson Junior Trophy 

Våran egen junior tour, denna har spelats varje 
fredag från den 7 maj fram till sommaruppehållet 
efter den 18 juni. Många juniorer har har varje fredag 
kämpat i dåligt och bra väder, även juniorer från våra 
grannklubbar har hittat tävlingen och är med och 
spelar om våra priser.

För våra Elit juniorer har tävlingssäsongen precis startat, Slaget om Göteborg del #3 
spelades på Kungälv-Kode GK den 6 juni samt del #4 spelades på Gräppås GK ( granne 
till Skandinavien Mix ) den 12 juni, för Borås GK tävlade Elin och Agnes.

Kommande tävlingar:

Rookie tour #3 Mark GK 19 Juni (18 hål netto)
Här spelar Fabian och William

Teen Tour First #3 Mark GK 19 Juni (18 hål)
Här spelar William, Kristoffer Erik, Ludvig, Axel och Matthias

Teen Tour Future #3 Ulricehamn GK 19-20 Juni (54 hål)
Här spelar Kalle, Melker, Sixten, Nils, Pontus samt Elin och Agnes 

Vi önskar alla en rolig och trevlig tävlingsrunda.



Har man tagit steget att tävla på vår egen juniortävling kan man ta nästa steg att tävla i 
regionen, tävlingar som då är arrangerade av Västergötlands Golfförbund.

Första steget är Rookie Touren:
• Denna Rookie tävling riktar sig till dig som ännu inte har tagit steget in på Teen Touren. 

Tävlingen spelas samtidigt med Teen Tour First. 
Klasser:  
Flick-klassen spelar röd tee, 18 hål slaggolf. Pojk-klassen spelar blå tee, 18 hål slaggolf. 
Handicap gränsen för deltagande är mellan 8,0 och 54,0. Startavgift: 100:- 
Starttid: Direkt efter Teen Tour First på 18 hålsbana. 
Anmälan sker via min golf på arrangerande klubb. 

Teen Cup:
• Klubbtävling 

• Alla spelare, även de utan officiell handicap, kan delta i Teen Cup. 

• Gruppkval 
• 18 håls individuell slaggolf scratch från standardtee för flickor respektive pojkar.  

• Regionkval 
• 18 håls individuell slagtävling scratch från standardtee för flickor respektive pojkar med undantag för F 16 

och P 16 som spelar 36 håls slagtävling scratch från bakre tee för flickor respektive pojkar.  

• Riksfinal 
• 36 håls individuell slagtävling scratch från standardtee med undantag för F16 och P16 som spelar 36 håls 

slagtävling scratch från bakre tee för flickor respektive pojkar.  

• Anmälningsavgift spelare 
• För deltagare som kvalificerar sig till Gruppkval, Regionkval och Riksfinal är anmälningsavgiften 100 kr per 

kvalsteg som betalas på spelplatsen före start. 

Nästa steg är Teen Tour som består av 3 steg First, Future och Elit

Teen Tour First:
• Tourens första nivå och inkörningsporten för dig som vill komma igång och tävla.  

Spelare som är mellan 13 och 21 kan tävla. 
First spelas på cirka 15 platser runt om i landet varje omgång. Anmälningsavgiften är 200 kronor/tävling. 
Tävlingarna spelas över 18 hål och spelformen är slaggolf. Det finns plats för 54 killar och 24 tjejer vid varje tillfälle. 
Teen Tour First ger inga rankingpoäng men de tio främsta procenten i startfältet får flytta upp till Future 
nästkommande omgång. 
För att spela på First måste du betala touravgift.  
Anmälningsavgift betalas per spel och återbetalas enligt Spelarersättningspolicy 2021 

Teen Tour Future:
• Future spelas på sju spelplatser, motståndet tuffare och du kan behöva åka till granndistriktet för att tävla. 

Omgång 3 och 4 spelas över två dagar vilket gör att en övernattning kan behövas.  
Future spelas över 36 hål förutom omgång 3 och 4 som spelas över 54 hål. Spelformen är slagspel och det finns 
plats för 54 killar och 24 tjejer vid varje tillfälle.  
Hit tar du dig antingen via dina rankingpoäng eller en uppflyttningsplats som du spelat till dig omgången innan. 
Anmälningsavgiften är 300 kronor  
Touravgiften betalas i Min Golf och är en engångskostnad som ger dig möjlighet att anmäla dig till tävlingar.Teen 
Tour Future ger både uppflyttningsplatser och rankingpoäng. För att delta på Future måste du ha högst handicap 
12 för pojkar och 15 för flickor. Spelare som är mellan 13 och 21 kan tävla. 



Teen Tour Elit:
• Teen Tour Elit har ett startfält på 156 spelare (102 pojkar och 54 tjejer) med undantag för JSM Match (omgång 4). 

Detta gör Teen Tour Elit till en riktig “stortävling” och ett val för dig som vill spela med landets bästa juniorer. 
Nivå 3 är därmed det högsta steget på Teen Tour. Hit tar du dig på samma sätt som i de andra stegen, det vill säga 
genom rankingpoäng eller uppflyttningsplats från Future.  
Omgång 3 och 4 är svenska mästerskap och betyder att vinnarna kan titulera sig svensk mästare för juniorer och 
får Riksidrottsförbundets SM-tecken. 
Anmälningsavgiften för spel på Elit är 400 kronor och anmälan sker i Min Golf. 
Tävlingen spelas över minst tre dagar och spelformen är slagspel förutom omgång 4 som spelas som matchspel.  
Tävlingen ger rankingpoäng och ingår i World Amateur Golf Ranking. 

Vi i Junior & Elit Kommittén hoppas att ni fått en inblick i vår junior verksamhet, vi har nu 
presenterat vår verksamhet upp till Junior Elit & Elit som vi kommer återkomma till senare.
Har du som förälder eller junior frågor så hänvisar vi i första hand till Alexander i Team 
Svart och Grön, i Team Orange Joakim och Christian och Team Brun Knut.
Med vänlig hälsning, Junior & Elit kommittén. 


