
Minnesanteckningar från junior- och elitmöte 23 april 2020 
Plats: Aulan på Ebba Petterssons Privatskola 
Närvarande klubbar på plats: Lerjedalens GK, Delsjö GK, Gullbringa GCC, Gräppås GK, St 
Lundby GK, Göteborgs GK, Kungsbacka GK samt Hills GK 
Närvarande på Länk: Sjögärde GK, GGF tävlingskommitté samt Bror Andreasson 
 
 
Förutsättningar 
Micke Jäder (undertecknad) kallade till detta med anledning av Folkhälsomyndigheten (FHM) 
ändrade ståndpunkt gällande junioridrott och juniortävlande. 
FHM rekommenderade från början ett stopp på tävlingar för samtliga anslutna RF förbund 
och SGF ställde sig bakom detta stopp, fram till den 30 juni. 
Efter att FHM fredag 17 april ändrade sig och tillät tävlande under vissa förutsättningar, t ex 
undvika långa resvägar och max 50 personer som deltar. Ändrade även SGF sig och beslöt att 
tillåta juniorspel/tävlingar för landets juniorer. 
Då SGF och golfen är ett av få förbund som har en åldergräns på 21år för juniorer så har det 
kommit upp synpunkter på att man inte alls följer FHM riktlinjer och inte vill tillåta spel till 21 
år utan att följa ståndpunkten på 18 år. 
 
GGF juniorspel har vi från början en högsta åldergräns på 21 år, vilket gör att många klubbar 
inte ville tillåta tävlingar, men efter diskussioner under mötet igår kom samtliga klubbar 
fram till att FHM riktlinjer är de som gäller fram till 30 juni. 
 
Slaget om Göteborg 
De tävlingar som berörs är Slaget om Göteborg, Göteborg Rookie tour, J16 seriespel samt 
short game tour. 
Mötet kom fram till att göra ändring i manualer där gränsen för deltagande är 18 år. 
Då Slaget om Göteborg är en tävling som även innehåller order of merit så kommer den 
tävlingen även efter 1 juli ha en åldersgräns detta år på 18 år. Vidare kommer Slaget om 
Göteborg ha begränsat antal tävlande till 50, 35 pojkar och 15 flickor. Kommer inte 
deltagande i någon kategori upp till max platserna så är det okej att flytta med annan 
kategori, t ex 47 anmälda killar, så kan 18 flickor få plats i tävlingen. 
Tävlingsprogram: 
10 maj Sjögärde GK 
22 maj Delsjö GK 
14 juni Lysegårdens GK 
2 juli Chalmers GK 
4-5 augusti Lycke GC Marstrand Final samt JDM individuellt 
(Forsgårdens GK har fått frågan om att få flytta sin deltävling till sommarlovet, vi har ej hört 
något om detta, så eventuellt kan det även komma en sjätte deltävling). 
 
Göteborg Rookie Tour 
Spelare i klass 3 (8-12 år)  är det +8 till 54 i hcp som gräns (spelare mellan 37-54 spelar på 
hcp 36). 
Spelare i klass 2 (13-16 år) är det 9.0 till 36 i hcp gräns. 
Spelare i klass 1 (17-18 år) är det 9.0 till 36 i hcp gräns (ev efter 1 jul ändras gräns till 21 år). 
Swishbetalning till GGF helst innan tävlingsdag. 



 
Short Game Tour 
Omgång 1 spelas på Stora Lundby GK 24 maj och kommer att genomföras med en max gräns 
på 50 deltagare och åldersgräns på max 18 år. Swishbetalning till GGF helst innan 
tävlingsdag. 
 
J16 Seriespel 
Omgång 1 stryks då antalet deltagare kommer att överskrida tillåtna max gräns på 50 
personer. Övriga omgångar hoppas vi kan genomföra efter den 1 juli. 
 
Övrigt 
En vädjan till klubbarna att få till klubbkval till Teen-Cup, skulle SGF lätta på tävlingsstoppet 
så är distriktsfinalerna redan den 4 juli. 
I år kommer SGF inte ta betalt för Teen-Cup, de kommer dock inte heller att ge bort något 
start kit. De handdukar som var tänkta ligger kvar i Kina. 
Chalmers GK har blivit tilldelade en Teen Tour tävling 7 juni som kommer bli inställd, Micke 
skall istället hjälpa Chalmers till att få en träningstävling för de bättre spelarna i distriktet på 
den föreslagna datumet, då spelarna har för lågt hcp  för att vara med i ”Slaget”. Dessa 
spelare saknar idag tävlingsplatser. 
Förutsättningar: Max 50 deltagare. 
 
Prisutdelning 
För samtliga GGF arrangerande tävlingar kommer prisutdelning ske under hösten, när risken 
för smitta från Covis-19 har lagt sig. 
Tanken är att samla alla deltagare som vunnit pris till en stor fika träff med festlig 
prisutdelning för alla. Tid och plats kommer under säsongen.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Micke Jäder 


