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Alla bilder SGDF om annat ej angives

Säsongen är slut. Vi ser tillbaka 
på en lyckad spelperiod med 
våra juniorer, ledare, klubbar och 
ideella! Nu har banorna stängt men 
inomhushallarna välkomnar oss för 
att hålla svingen igång.

Vi inom Stockholms Golfförbund har med 
obruten kraft fortsatt vår tränings- och 
tävlingsverksamhet och jag är glad att kunna se 
tillbaka på en hyfsat normal tävlingssäsong givet 
pandemins begräsningar.

Vårt distrikt har under året presterat väldigt 
väl, både på den lägre tävlingstrappan och i den 
yttersta elitklassen där vi med besked visat oss 

starkast i landet med ett antal segrar och med flera 
landslagsuppdrag. Dessutom har Stockholm skickat 
flest elever till den gymnasiala RIG-verksamheten.

Nu börjar vi inom SGDF (tillsammans med er 
klubbar) förbereda säsongen 2022. Febrilt arbete 
bakom kulisserna under vintern inför våren både på 
banor och bland spelare. Banor ska fixas, muskler 
ska stärkas, grepp ska ändras och excelark med 
planering tillverkas. Vintersäsongen är minst 
lika kul!

Inom Nu vänder Stockholm trenden-projektet 
har vi under året bl a prioriterat ett tränarforum. 
Väldigt lyckat. Vi har under fem tillfällen bjudit in 
till erfarenhetsbyten för ett antal tränare i distriktet 
med betoning på juniorgolf. Detta fortsätter 
under 2022.

Varsågoda–ett digitalt nummer av Juniormagasinet 
med intressanta reportage om tävlingar som gått 
av stapeln, om motivation hos unga aktiva, om hur 
det är att gå på RIG och annat smått och gott om 
våra duktiga juniorer.

Trevlig läsning!

Fredrik Bengtsson 
Ordförande sektion junior

Tack för säsongen!
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Oliver 14 år: Det som jag tycker är bäst med lägret 
är att få träffa nya kompisar från andra klubbar och 
att man tillsammans får göra det som man tycker 
om och utvecklas med varandra i golfen.

Gustav 11 år: Att man kan träffa nya kompisar och 
på det här lägret får man bo ensam utan föräldrar, 
det kan ju vara skönt. Och man har kul.

Edit 11 år: Jag tycker att spela på nya banor och att 
få träffa nya kompisar och sen tyckte jag att det 
var roligt att spela på övningsområdet.

Pontus Stjernfeldt, tränare: Det bästa med att få 
vara med på läger är att man får vara tillsammans 
med andra personer som älskar golf och pratar golf 
hela dagen!

Vad är det roligaste med att vara på läger?

Största lyckan 
måste vara att bo 
utan föräldrar, bada 
och lira golf! SGDF 
Junior Camp är ett 
breddläger för våra juniorer i 
Stockholm som vill utveckla sin 
golf och är mellan 11-16 år med 
max 36 i hcp!

Den 1-3 augusti arrangerades SGDF Junior Camp 
för första gången! Ett läger för tjejer och killar 
i Stockholms Golfdistrikt som arrangerades på 
Nynäshamns GK. Vi hade mycket fokus på golfens 
alla delar; spel på bana, träning, teknik, fys och 
tävling och ha väldigt roligt! Vi anlitade våra bästa 
tränare på plats för att juniorerna skulle få lära sig 
mycket om golf på tre dagar. Dagarna var lyckade 
med fint väder och fullt med golf på schemat, men 
även lära känna nya kompisar, äta glass och bada! 
Lägret arrangeras även nästa år, håll utkik på vår 
hemsida! 

SGDF Junior Camp  
— sommarens roligaste läger!

Se klippet med intervjuer 
på vår kanal på Youtube! En junior kommer till en golfklubb 

för att spela golf. Vilka resurser 
finns på plats för att hjälpa och 
leda junioren? Hur kan en klubb 
se på sina olika delar och kanske 
utveckla dem?

Vi vill alla att en nyfiken spelare hittar 
glädjen och utmaningen i idrotten för 
att vilja stanna och fortsätta utvecklas. 
Med avstamp i och inspiration från 
idrottsvetenskap och andra idrotter 
har vi har tagit fram ”Hemmaklubben”. 
Det är ett koncept för att visualisera 
den idrottsmiljö som 
idealiskt sett bör finnas 
på juniorens klubb och 
vilka förutsättningar som 
är viktiga för att junioren 
ska välja golf som en 
livslång idrott.

De olika delarna kan med 
fördel ses som ett redskap att 
prata utifrån och på så sätt 
analysera er verksamhet!

Vilka är er klubbs pusselbitar 
för en god idrottsmiljö?

Föräldrar 
Viktig supporter. En förälder ger mentalt 
stöd och bär på ett stort ansvar genom 
att ”ta tempen” på frågan: Är golf kul?

Ledare
Vem finns på klubben som driver 
juniorfrågor, grupper, tävlingar och 
läger? Eldsjälar är viktiga!

Tävling
Skapar utmaning och driv 
att förbättras, är mätbart, 
uppfostrande och roligt.

Tränare
Utveckling i teknik och mental träning, det är kul att träna golf!

Distriktsförbund
Skapar förutsättningar för att hitta 
golfkompisar över klubbgränserna 
genom träningsgrupper och tävlingar.

Förebilder
Äldre juniorer, seniorer, 
proffs, tränare och ledare ger 
inspiration och delar med sig 
av erfarenhet.

Spontanidrott

Träna när du vill, vad du vill och med 

vem du vill! Viktigt att klubben skapar 

tillhörighet och sammanhang samt ger 

träning och tävlingssupport.

Golfkompisar

Golfkompisar på klubben 

skapar känslan av tillhörighet. 

De måste känna sig välkomna 

och ha en plats att ”hänga på”.

Hemmaklubben
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Vi har haft två säsonger 
påverkade av pandemin men 
där golfen kanske har haft 
sina bästa år någonsin. Många 
rekord har slagits gällande 
antalet nya golfare, spelade 
rundor och intäkter. Hur ska vi 
då summera juniorutvecklin-
gen? Vi konstaterar en till-
strömning av nya juniorer men 
även många återvändande 
juniorer som är +13 år.

Så hur fortsätter vi den positiva utvecklin-
gen med junioren i fokus? Efter uppstarten 
2020 har vi under 2021 jobbat vidare med 
fyra utvalda områden; tjejer, tränare, tävling 
och styrelse/ klubbledning. Här kan vi se 
positiv utveckling genom de initiativ vi 
påbörjat men som det finns mycket att 
jobba vidare med. Dialogen med er klubbar 
är en avgörande del som överbryggar allt vi 
gör och den vill vi ska bli ännu tightare och 
mer självklar.

Det ni klubbar gör är det som 
driver oss framåt
Ja, det är ju verkligen ute på klubben 
det händer! Vi ser att det arrangeras 
tävlingar, läger och en massa roliga och bra 
aktiviteter för juniorer. Ni är många som ska 

hyllas för era ideella insatser för att få allt 
på plats. Här finns det ännu mer utrymme 
för samverkan mellan klubbar för att öka 
attraktionen och gemenskapen utanför den 
egna klubbens verksamhet.

Aktiviteterna och tävlingarna som initieras 
av oss på distriktet är en del i allt och här 
vill vi rikta ett stort tack till er klubbar som 
bidragit för att få den verksamheten att 
snurra. Tävlingsverksamheten är hjärtat 
och här finns utvecklingsmöjligheter för er 
och oss att skapa en sundare tävlingsmiljö 
och upplevelse.

Som en del i att öka attraktionskraften 
startar vi nu tillsammans med Skåne och 
Göteborg en serie inomhustävlingar på de 
anläggningar som finns inom distriktet. Ett 
nytt sätt för att få till golfaktivering även 
under årets mörka och kalla månader!

En kort summering av 2021 men med större 
fokus ut genom framrutan och utvecklingen: 
vi fortsätter med att mer fokuserat jobba 
med att skapa forum för att dela erfaren-
heter, utmaningar och lyfta goda exempel. 
Det är viktigt att vi gemensamt skapar bra 
förutsättningar för att kunna utveckla både 
distriktet och klubbens verksamhet! Så, 
visst vänder vi trenden! 

Läs mer om programmet här. Nu vänder 
Stockholm trenden - se på Youtube.

Vänder vi trenden 
i Stockholm?

*källa Svenska Golfförbundet, Lägesrapport 1 sept 2020–7 sept 2021.

Glädjen och lusten, såklart!
Barn och ungdomar har ofta andra 
skäl till att idrotta än vad vuxna 
tror. Det viktigaste är här och nu 
och inte att vinna sedan! Sker 
idrottandet med kompisar, om 
att dela upplevelsen med andra 
och att kunna utvecklas så är 
det som allra roligast. Golfens 
handikappsystem är extra bra för 
att åstadkomma det!

Över hela landet står tränare och klubbchefer och 
kliar sig i huvudet; ”Varför slutar ett helt gäng varje 
termin?” ”Hon som verkade så taggad och började 
få så fina resultat?” Inom flertalet idrotter slutar 
ungdomar vid 13-14 års ålder. Varför är det så? Och 
varför vill klubbarna att ungdomarna fortsätter?

Juniormagasinet har pratat med Britta Thedin 
Jakobsson som är forskare, lärare och studierek-
tor på GIH, (Gymnastik- och idrottshögskolan) 
och hennes arbete handlar mycket om barn och 
ungdomars tränande och tävlande inom olika 
idrotter men också om varför många slutar tidigt.

Gänget, vanan och glädjen skapar 
en idrottsidentitet
Vad gör att en individ idrottar länge och identifierar 
sig som en ”idrottare”? Det går att se några 
nyckelfaktorer för de som fortsätter menar Britta.

Det som karaktäriserar de ungdomar som 
fortfarande håller på med sin idrott runt 19 års 
ålder är:

• De börjar tidigt med någon form av idrott

• Har inte tävlingsmomentet (i form av konkur-
rens) som sitt största fokus

• Håller på med flera idrotter

• Har motionerat och idrottat med sina föräldrar

• Har vänner både i och utanför sin sport

• Är ofta disciplinerad vad gäller både skola och 
idrott – fixar både ock på ett bra sätt!

• Känner avkoppling och kliver in i en annan roll 
inom sin sport jämfört med sin övriga vardag

Tävla eller inte?
Det är naturligt att det är individuellt om man gillar 
själva tävlingsmomentet inom sin idrott. Det är 
inte alla som tycker att det är målet över huvud 
taget. Just i det avseendet går det att lyfta golfens 
långsiktiga egenskaper, det är en sport för livet och 
med alla typer av sällskap och åldrar.

Kanske kan man kalla det en demokratisk och 
rättvis sport? Både ock, funderar Britta. Det är inte 

en idrottskod lika lätt att knäcka som exempelvis 
fotboll och inte heller är det lätt att förstå och 
hantera ramarna och kulturen runt golfen. 
Kanske är det runt dessa aspekter som klubbarna 
behöver fundera?

Men OM man vill tävla, vad är då framgångsfak-
torer? Britta pekar på några nyckelfaktorer:

• Tävling med kampen för stunden. Inte att kora 
en vinnare och resten förlorare.

• Fokus på delmål, förbättra slag, putt, sänka 
handikapp, delta i så många träningar som 
möjligt utifrån egna del- och utvecklingsmål.

• Samla poäng i lag. Lag och mixtävlingar.

• Se till att få träna och tävla varierat och ge 
möjlighet att delta i olika idrotter.

Kul nu men du kan spela även 
som gammal
Britta vill gärna slå ett (golf)slag för de långsiktigt 
fina med golfen. Några ”uppsidor”:

• Tänk på vad du lär dig, även mentalt och om dina 
egenskaper. Man blir aldrig fullärd i golf.

• Du kan hålla på med spelet hela livet

• Det är ett sätt att träffa andra och dela 
upplevelser tillsammans med andra.

• Vara utomhus och lågintensiv träning.

• Du får en ständig träning i form av kroppskon-
troll och koordination

”Jag är svårt involverad 
i idrottsrörelsen sedan 
många år”

Du som är junior; berätta 
och önska!
• Berätta för din tränare vad du tycker 

är roligt att göra på träningarna

• Tänk efter om det är något särskilt 
inom din idrott som du skulle vilja 
utveckla lite mer

• Försök att tillsammans med gänget 
prata om varför vissa övningar är bra 
och vad de ska leda till.

Involvera barnen och sträva 
efter glädjen!
• Variera, variera, variera – träningarna 

och övningarna behöver vara 
intressanta och roliga

• Involvera fler i dialogen–låt kanske 
alla vara med och planera er träning 
på ett övergripande plan

• På klubbnivå: vad har vi för ”tänk” och 
högre syfte med vår verksamhet?

• Ha mer fokus på det roliga än på 
konkurrens och tävlingsmoment.

• Fråga ungdomarna vad de tycker 
och vill.

Britta Thedin Jakobsson
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Hur gick det för Stockholms 
Golfdistrikts juniorer 2021?

Saltsjöbaden och Lidingö 
är vidare till slutspel i 

JSM Klubblag!

Vinst i Landskapsmatchen 
på Fullerö GK i Västmanland 2021!

Finalspelet i 2021 års Lilla Stockholmsliga 
genomfördes 28 augusti för tionde året i följd 

på Huvudstadens GK – Lövsättrabanan.

Nytt för 2021, vinnaren av Rookie Tour och Teen 
Tour First Order of Merit 2021 vann ett fantastiskt 

pris, en träningsdag med Kotte Broberg!

Inställd Teen Tour men SGDF välkomnade 
spelare till SGDF Junior Challenge!

Teen Tour säsongen fick fått en tuff start med två inställda 
omgångar. Därför anordnade SGDF tillsammans med 

distriktets klubbar SGDF Junior Challenge. Ett stort tack till 
alla klubbar och spelare som gjorde denna tour möjlig!

Lyckad säsong på 
Mini Touren!

Årets Triangelmatch spelades på 
vackra Landskrona Golfklubb. I år 

slutade Stockholm, 2,5 poäng bakom 
Göteborg på en andra plats.

Många vinnare av 
årets Teen Tour final 

från Stockholm!

Årets Junior-DM 
spelades på Österåkers 

GK fredagen 23 juli.

Finalspelet i 2021 års Tjejliga genom-
fördes 28 augusti för tionde året i följd på 

Huvudstadens GK – Lövsättrabanan.
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Resultatlistor hittar du  
på vår webbplats!

https://sgdf.se/for-juniorspelare/tavling/resultat-2021

Se klippet på Youtu
be om hur är 

det att spela på J
SM klubblag?

https://sgdf.se/for-juniorspelare/tavling/resultat-2021
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https://www.youtube.com/watch?v=bl5fz7gTE2k&t=17s


William 13 år

Evelina, 14 år

Sara, 18 år

Benjamin, 13 år

Evelina 14 år: Jag tycker att golf är roligt för att 
man alltid kan utveckla sig sen så träffar man 
också nya människor och till slut så lär man 
känna varandra.

Sara 18 år: Jag tycker golf är roligt för att man 
träffar kompisar och utmanar sig själv.

Benjamin 13 år: Jag tycker att golf är roligt för att 
man får träffa kompisar, man spelar i lag, man blir 
oftast glad när man sätter ett slag, gör bra slag, får 
komplimanger. Man får träffa kompisar och se ny 
natur och så.

Varför är golf roligt?

Se klippet på Youtube vad 
våra juniorer tycker!

I år var fokus på vad våra juniorer 
tycker om våra aktiviteter och hur 
de ser på den nya trenden att spela 
inomhus på vintern.

Den 3 oktober var det dags för SGDF Junior 
Scramble, en avslutningstävling för säsongen, som 
arrangerades på Saltsjöbadens Golfklubb för både 
Golftjej STHLM och Golfgrabb STHLM. Det var en 
rolig dag full med träningsutmaningar, fika, intervju 
med Nora Sundberg, beat the pro, Scramble, 
prisutdelningar, juniorforum, skratt och mycket 
mer! Juniorer mellan 11-21 år var inbjudna att delta 
och det var blandat med både tjejer och killar. 
Juniorforum 2021 besökte tävlingsdagen för att 
passa på att prata med juniorerna som var på plats.

Några letade sig in från den kyliga söndagen för 
att vara med och prata med juniorforum. Det var 
uppenbart att få en mössa med loggan från pro-
grammet Nu vänder Stockholm trenden, som tack 
för hjälpen, hade spridit sig bland deltagarna och 
var mycket populär! Fokus på frågorna detta år var 
vad juniorerna tycker om våra aktiviteter och hur 
de ser på den nya trenden, att spela golf inomhus 
i golfsimulator. I videoklippet är det tydligt att 
både tjejer och killar tycker att det är kul att tävla, 
träffa kompisar och prova på nya banor. Att tävla 
inomhus är nytt och verkar spännande som många 
av deltagarna vill prova på, framför allt tjejerna. 
Några av killarna känner sig lite tveksamma till hur 
tekniken fungerar och om verkligen simulatorn 
visar rätt även när man slår snett? Se klippet och 
hör juniorerna berätta vad de tycker!

Juniorerna tycker 
till på juniorforum!

Roliga år i college som lade 
grunden till mitt proffsliv
I förra numret av Juniormagasinet 
berättade Wille Schauman om 
hur golfen blev hans sport, hur 
golfmognad och framgångar kom 
sent men att det plötsligt sa ”klick”. 
Här fortsätter vi följa hur det 
gick sedan.

Ungefär samtidigt som jag i 20-årsåldern vann tre 
tävlingar på en amatörtour hemma i Stockholm 
hade jag börjat söka till college i USA. Jag fick 
kontrakt med University of Minnesota och hamnade 
också i landslaget vid samma tid. Mitt första 
landslagsuppdrag blev individuella EM i Wales i 
augusti -99, precis innan jag skulle åka till USA.

Landslagsuppdraget var ett uppvaknande! Jag var 
duktig i Sverige men när man möter några som är 
riktigt bra (Paul Casey bland andra) så inser man 
att ja, här får jag jobba!

Jag kom till USA och lyckades spela mig in i 
skolans start 5:a ganska snabbt. Minnesota var 
ändå en ganska stor skola så jag var glad och 
stolt. Vi hade en kille i laget som hette James 
Mclean som vunnit collegemästerskapets 
individuella titel ett år innan. Han var sedan på 

PGA touren något år. Så hela tiden hamnade jag i 
lägen när jag inte var bäst, vilket jag tyckte var bra.

Jag stegade avståndet till 
James boll
En gång när vi spelade i Alabama slog han två 
gånger lååångt förbi mig på fairway. Jag stegade, 
det var 70 meter! Då insåg jag, okej här är någon 
som jag kan lära mig av. Han var grym på närspel, 
slog längst på hela collegetouren, längre än Adam 
Scott och stjärnor som alla hade koll på.

Jag vill säga det igen, det var en nyckel för mig att 
ha någon jag tränade med varje dag som var bättre.

Collegeårens första två år var jättebra. Jag vann 
några tävlingar. Men år tre hamnade jag i en rejäl 
svacka, framför allt i de långa slagen. Jag hade 

riktigt ”tee-yips” så jag spelade utan driver (ordet 
Yip beskriver en golfspelares skräck att tappa 
förmågan att kontrollera slaget/svingen). Men det 
tog sig, jag hade ett superbra gäng runt omkring 
mig och var fortfarande topp tre i laget och spelade 
alla tävlingar. Mitt närspel var bra, så länge jag höll 
bollen innanför trädlinjen så kunde jag göra par 
och birdies.

Efter college blev jag så proffs och hade en bra 
start, andra året i min proffskarriär klarade jag 
kvalet och kom ut på Europatouren. Jag hade min 
bas i Stockholm igen och sedan blev det 12 år som 
proffs. Lång tid och fantastiskt såklart! De sista 
åren som proffs blev ganska tuffa med små barn, 
långa resor och stora kostnader och därför valde 
jag att sluta spela på Touren.

En andra karriär – att prata 
om golfen!
2012 fick jag chansen att kommentera på Viasat 
och det ledde till fler engagemang och uppdrag. 
Då blev du ju lättare att ”se ett annat liv”. Men ändå 
kopplat till golf! Jag tycker ju om golf men var 
trött på att spela själv i slutet. Nu är jag sedan en 
tid på Cmore och driver också flera RUFF-anlägg-
ningar i Stockholm. Spana in Willes träningstips 
på Youtube!

”Ett tips är att 
alltid söka upp de som 
är bättre än du”
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Hur är en bra 
golfträning på 
er klubb?
”Att det är varierat, vad man gör, någon 
lektion kan man chippa, putta eller slå 
på rangen. Sen att man ska ha roligt 
inte vara jätteseriös hela tiden, sen att 
ha en bra tränare också.”

William 13 år

https://www.youtube.com/watch?v=BjsdbmN01ks
https://www.youtube.com/watch?v=BjsdbmN01ks
https://www.youtube.com/watch?v=BjsdbmN01ks
https://sgdf.se/for-juniorspelare/kontaktperson/juniormagasinet/
https://youtu.be/rR-dREcDIs8
https://youtu.be/rR-dREcDIs8


“Tillsammans med Trackman 
har vi genom diskussioner och 
tester kommit fram till vad 
vi tror är en rättvis tävling 
med de förutsättningar som 
finns i en simulator. Vi tror 
också att denna vintertour 
är rolig och utmanande 
på ett helt nytt sätt 
för juniorer genom att vi 
tar med tävlingarna och 
fortsätter inomhus”

Christina von Wachenfeldt 
Idrottskonsulent SGDF

Stockholms Golfförbund vill skapa 
möjligheter för juniorer att utöva 
golf som en idrott, både för en 
välmående livsstil och för en 
seriös satsning mot världstoppen. 
Därför har Stockholms Golfförbund 
olika satsningar varav att skapa 
förutsättningar för att spela och 
tävla året runt är en.

Tillsammans med Skåne och Göteborgs Golfförbund 
har vi skapat ett samarbete för att starta upp 
en vintertour – inomhus! Tillsammans har de tre 
distrikten många juniorer som nu har möjlighet att 
tävla mot varandra på sin hemmaort, klubb eller 
närliggande indoor center.

”Tillsammans med Trackman har vi genom 
diskussioner och tester kommit fram till vad vi 
tror är en rättvis tävling med de förutsättningar 
som finns i en simulator. Vi tror också att denna 
vintertour är rolig och utmanande på ett helt nytt 
sätt för juniorer genom att vi tar med tävlingarna 
och fortsätter inomhus” -Christina von Wachenfeldt, 
Idrottskonsulent SGDF

Under SGDF juniorforum som ägde rum 3 oktober 
på Saltsjöbadens GK, sa alla deltagarna att de 
tycker att det är roligast att tävla i golf och många 
av deltagarna såg fram emot och ville gärna 
prova på att tävla inomhus. Därför hoppas nu 
de tre förbunden att detta kommer att växa 
under vintersäsongen.

”Vi tror verkligen att intresset kan bli jättestort och 
kanske även utanför våra egna distrikt, vi har redan 
fått förfrågningar från andra distrikt som vill vara 
med. Det tycker vi är jättekul! Detta är lite av en ny 
E-sport som kan växa och bli jättestort, vi får se 
hur denna säsong utspelar sig” – Stefan Nilsson, 
Sportchef Skånes Golfförbund.

Touren har fem deltävlingar och en final, där 
några ur varje klass blir inbjudna att spela. Första 
deltävlingen startar v.47 och är öppen att spela (hur 
många gånger man vill) för alla juniorer från 13 år!

Nu startar vi en vinter-
tour – inomhus!Genom att träna på vintern skapar du 

bättre förutsättningar för att få en 
framgångsrik sommarsäsong 2022. 
Passa på att vässa svingen och stå 
redo när banorna öppnar igen!

Golftjej STHLM och Golfgrabb 
STHLM fortsätter träningen 
inomhus. Vid ett flertal tillfällen 
under de kalla månaderna när 
golfbanorna är stängda kommer våra 
träningsgrupper att erbjudas träning 
i golfsimulator, fysträning och mental 
träning. Håll utkik på vår hemsida för 
att hitta kommande datum.

Deltagarna säsong 2021-2022 för 
Golfteam STHLM och Golfteam 
STHLM plus är nu uttagna och de 
har ett gediget schema under hela 
vintern. Golfteam STHLM ingår i 
SGF satsning supercamp och de 
blir inbjudna på läger under hösten 
och även träning under vintern med 
SGDF. Golfteam STHLM plus kommer 
att börja vinterträningen med att 
genomföra en 3D- och fysanalys 
med coacher på landslagsnivå och 
därefter fortsätter det egna arbetet..

Vill du förbättra 
ditt spel till nästa 
säsong? Träna 
med SGDF i vinter!

Så vår träningsvideo med Wille 
Schaumann där han ger tips 
hur juniorer kan träna i vinter 
i golfsimulator

Se klippet “Slaget om Sverige 
by Golfstore” på vår kanal 
på Youtube!

Tävla och träna under vintern! 
I samarbete med Trackman, 
Skånes, Stockholms och Göteborgs 
Golfförbund startar vi Slaget om 
Sverige – Indoor Tour by GOLFSTORE. 
Ett initiativ för att kunna förlänga 
golfsäsongen så juniorer kan 
tävla året om.

Vem får vara med?
Alla juniorer från 11 år, startavgift 100kr och 
anmälan via Min Golf.

Hur går tävlingen till?
Varje omgång spelas över 3 veckor med 
variation på banor. Du som spelare får 
spela banan hur många gånger du vill under 
perioden. Tävlingen spelas i tre olika klasser 
likt Elit, Future och First/Rookie där alla 
resultat räknas brutto, banan spelas över 9 
hål och inget puttmoment. Tiden för tävlingen 
beräknas till max 1 timme. Ditt bästa resultat 
under omgången räknas in till Order of merit 
efter varje deltävling.

Vinnarna?
Efter varje omgång delas Order of Meritpoäng 
ut till alla spelare. Efter omgång 5 tar vi ut 4 
spelare (2 tjejer och 2 killar) från varje klass som 
kommer att få en inbjudan till den stora finalen. 
Du representerar distriktet och tävlingen spelas på 
din hemmaort.

Tävlingsprogram

v.47–49–St Andrews Old Course, 1-9

v.50–52–Albany GC–Hero World, 1-9

v. 1–3–Lidingö GK, 1-9

v. 4–6–The Summit, 10-18

v. 7–9 - Le Golf National, 10-18

Samarbeten
Vi har samarbeten med några av de stora 
inomhusanläggningarna och de kan därför 
erbjuda er som spelare förmånliga priser!

Läs mer på vår hemsida: Slaget om 
Sverige–Indoor Tour by Golfstore–Stockholms 
Golfförbund (sgdf.se)

Läs mer på nästa sida!
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https://sgdf.se/for-juniorspelare/traning/golftgrabb-sthlm/
https://sgdf.se/for-juniorspelare/traning/golfteam-sthlm-plus-2/
https://sgdf.se/for-juniorspelare/traning/golfteam-sthlm-2/
https://sgdf.se/for-juniorspelare/traning/golftjej-sthlm/
https://www.youtube.com/watch?v=rR-dREcDIs8&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=uzWruabaxNo
https://www.youtube.com/watch?v=uzWruabaxNo
https://www.youtube.com/results?search_query=stockholms+golff%C3%B6rbund
https://www.youtube.com/results?search_query=stockholms+golff%C3%B6rbund
https://www.youtube.com/results?search_query=stockholms+golff%C3%B6rbund
https://mingolf.golf.se/Competition/3166355
https://sgdf.se/for-juniorspelare/tavling/slaget-om-sverige-indoor-tour-by-golfstore/
https://sgdf.se/for-juniorspelare/tavling/slaget-om-sverige-indoor-tour-by-golfstore/
https://sgdf.se/for-juniorspelare/tavling/slaget-om-sverige-indoor-tour-by-golfstore/


“Aldrig en lugn stund och 
som ett långt läger”
Ebba Mattisson Thalén är 16 och 
går första året på RIG i Uppsala. 
Hemmaklubb är Djursholm och en 
satsning på golfen ligger i korten. 
Juniormagasinet har pratat med 
Ebba om hur första tiden varit.

Hur känns det såhär i början?
Superkul! Det har varit självklart för mig att gå 
golfgymnasium och det känns som ett långt läger! 
Fullt upp och man har aldrig tråkigt. Jag går 
treårig ekonomisk linje på Celsiusskolan och bor i 
studentboendet Kantorn. Skolan och boendet ligger 
nära och till golfbanan åker vi gemensamt i buss.

Hur ser en typisk dag ut på RIG:et?
Klockan ringer 05.45 men jag snoozar en stund 
innan jag kliver i golfkläderna och lämnar kl 6.20. 
Bussen till träningen på Söderby golfbana går 6.30 
så man måste vara vid upphämtningsplatsen vid 
Circle K strax innan. På tisdagar åker vi till Edenhof 
och då är vi på deras korthålsbana och tränar på 
exempelvis inspel mot hål. Från båda ställena åker 
vi tillbaka mot stan kl 9.40.

Jag börjar 10.30 en dag i veckan och en timme 
senare de andra dagarna. Därför väljer jag att äta, 
duscha och vila lite innan jag cyklar till skolan. Men 
de flesta börjar tidigare och äter lunch på skolan.

Jag trivs med våra lärare och tränare och vi har två 
mentorer på RIG:et vi kan gå till om det är något. 
Även till en studiecoach om något känns svårt eller 
pressat, det känns bra.

Fys, middag, städning, plugg och 
god natt
Nu har vi flyttat in fysträningen för säsongen. Vi har 
olika perioder inom fysen: rörlighet, kondition och 
stretch och närmare säsong är det mer styrka.

Just nu har vi testveckor där våra tränare tar hjälp 
av andra experter kring data, överblick av sin sving, 
fystester etc. så det är som ett helt team runt oss.

Jag äter runt 20.00, kanske städar mitt rum och 
lägger mig ganska tidigt. Pluggar om det behövs 
men försöker göra skolarbetet på skoltid.

Hur är det att ha flyttat hemifrån så 
pass tidigt?
Lite kruxigt och mycket att lista ut; hur allt går till, 
vad som är bra att fylla upp kylskåpet med och ta 
med sig i matlådor, tvätt och sånt. Min mamma är 
snäll och storkokar varje söndag! Jo, ja… jag är 
oftast med och lagar med henne!

Det är flera golfare i min korridor, vi äter ofta 
tillsammans på kvällarna och det är så vi umgås 
mest. Även fast vi har gemensamt kök, matbord 
och soffa så har de flesta soffa och fåtölj inne hos 
sig – skönt att vara för sig själv en stund också.

Hittills har jag valt att åka hem till Stockholm 
varje helg. Mina föräldrar kommer och hämtar 
och lämnar (ja, tvätten följer med). Det är skönt 
att komma hem på helgerna men alltid roligt att 
åka tillbaka!

Framtiden

Efter gymnasiet vill jag till USA och college. Tror att 
collegeupplevelsen är jättekul och att det är ett bra 
sätt att ta sig in i tävlingsvärlden ännu mer! Även 
om det såklart finns en aspekt av prestation och 
press så älskar jag att tävla!

“Jag känner att jag gjort 
ett grymt val!”

cyklar till Filbornaskolan. Det är vanliga skoldagar 
med lektioner men två gånger i veckan blir alla 
fyra årskurser bussade till vår klubb Vasatorp för 
gemensam träning mellan 10-12. En dag i veckan 
är det samma upplägg fast uppdelat per årskurs.
Sedan skjuts tillbaka för lunch kl 12.15 och så 
fortsätter lektionerna.

Vi tränar nästan varje dag på egen hand också. En 
dag i veckan har vi fysutbildning nere på stan med 
tidigare tyngdlyftarstjärnan Anders Lindsjö. Det är 
träning, strategi och teori kring när, var och hur 
man bör träna. Vi har även tävlings- och träning-
slära en timme i veckan där vi går igenom allt från 
doping till kost till olika muskelfibrers funktion.

Hänget i köket är kul och mitt 
matintresse har ökat
Jag ser på kost på ett nytt sätt! Nu vet jag varför 
protein är viktigt – jag har utvecklat mig från 
enkla rätter som pasta och kyckling med vitt ris till 
tonfiskpasta med broccoli och linsgryta. Det är kul 
att stå i köket och vara social medan alla lagar sitt.

Hur är det att ha flyttat hemifrån så 
pass tidigt?
Det var en starttid att planera för att tvätta, handla, 
laga mat, diska, städa och så allt med skolan och 
träning på det men jag är glad att jag kan ta hand 
om mig själv! Fritiden och helgerna tillbringar jag 
mest här med många heldagar på golfbanan och 
en del padel och badminton. På helgkvällar kan det 
bli film och mat ihop. Vi har inte varit nere på stan 
och fikat direkt men i somras upptäckte jag de 
fina stränderna här. Jag åker hem till Stockholm 
på loven.

Det är en stark relation och gemenskap mellan oss 
på boendet och jag trivs också bra i min klass där 
de flesta är idrottare – tolv simmare, basketspelare, 
konståkare, fotbollsspelare.

Känns bra inför framtiden
Jag ser den här gymnasietiden som en trampolin 
till college utomlands. Det blir spännande att se vart 
det leder!

Vincent Stjernfeldt, 17 år och från 
Kungliga Drottningholms GK går 
andra året på RIG i Helsingborg. Det 
innebär golf som livsstil, noggrann 
disciplin och att flytta hemifrån 
tidigare än kompisarna. Vi fick en 
liten rapport och ett besök i hans 
boende och vardag.

Våra tränare är engagerade och ser oss
Jag ville gå på RIG för att det är en bra verksamhet 
med ett schema som är organiserat efter både 
skolan och golfen. Det är anpassat så att man kan 
vara borta på tävlingar, det är ”naturligt”. På RIG i 
Helsingborg går man fyra år och jag går en vanlig 
naturvetenskaplig linje här.

Tränarna är jätteviktiga och det känns som att de 
gör allt för oss elever! De gläder sig när det går bra, 
är hjälpsamma och ser oss. De är personliga och 
får oss att trivas..

En typisk dag på RIG:et
Jag äter frukost på boendet, ofta gröt ute i köket 
med de andra men vi har kylskåp på rummet så 
man kan välja var man vill laga och äta. Jag 
försöker bädda sängen och hålla hyfsat fint 
i rummet innan jag och mina golfkompisar 

14 15JUNIORMAGASINET #2 • 2021 • SGDF JUNIORMAGASINET #2 • 2021 • SGDF

Läs mer om 
RIG och NIU!

https://golf.se/for-spelaren/plugga-golf/golfgymnasier/


JSM klubblag på Bro-Bålsta GK
I juli var det matchspel mellan Wäsby Golf och 
Saltsjöbaden GK på ett regnigt Bro-Bålsta. Det var 
den första omgången av JSM klubblag Region Öst 
där Saltsjöbaden vann matchmötet. Juniormagasi-
net var där och besökte. 

Nedslag hos...
Juniormagasinet gör nedslag hos 
olika klubbar, verksamheter eller 
profiler. Denna gång var vi på 
Bro-Bålsta GK.

Wedgar och 
kepsar är poppis 
i golfshopen!
Anna Jansson är golfshopansvarig 
på Bro Bålsta GK och har örnkoll på 
vad som gäller bland både juniorer 
och seniorer.

Vad har sålt bäst i år 
bland juniorer?
Wedgar, tror jag. Det är de som de 
verkar vilja investera i. Men en sådan 
tjänar man slag på närspelet, så det 
gäller att ha ett antal med olika loft. 
Utöver det är det som vanligt kepsar!  

För äldre då?
Elvagnar, svarar hon snabbt. Hmm... 
vad beror det på? Anna tror att det är 
för att de produktutvecklats och blivit 
så små och smidiga. 

Elsa Claesson, Wäsby

Lucas Stranneryd och 
Jonathan Sedvall, 

båda Wäsby

Tournament director 
Lasse Jäderfeldt

Surfa in på www.sgdf.se/junior för prenumeration av nyhetsbrevet ”Juniornytt”.

Följ oss på Instagram: stockholms_golfforbund, golftjej_sthlm och golfgrabb_sthlm  
Följ oss på Facebook: Stockholms Golfförbund, Golftjej STHLM och Golfgrabb STHLM   
Youtube/Stockholms golfförbund: Här lägger vi kontinuerligt upp vad vi gör – kika!

info@sgdf.se  
www.sgdf.se   
Vågsjö Gård 
187 69 Täby

Besöksadress:  
Arninge GK  
Telefon: 08-731 53 70 

Stockholms Golfförbund

Simon Strandberg och Didrik Ringvall 
Bengtsson, båda Saltsjöbaden


