Tävlingstrappa för juniorer i Örebro
Ålder
21 år
20 år
19 år
18 år
17 år
16 år
15 år
14 år
13 år
12 år
11 år
10 år
6-9 år

Golfäventyret
Cup
H cp 54 +

Teen Cup
Klubbtävling
H cp 0-54

Örebro junior
Tour9 hål
H cp 36-54

Teen Cup kval
H cp 0-36

Örebro junior
Tour18 hål
H cp 18-36

Teen TourFirst Teen TourFuture
H cp 12-18
H cp 3-15

JM I
H cp 0-10

Teen TourElite
H cp 0-5

Klubben arrangerar aktivitet/tävling med olika stationer och korta banor, för de yngsta golfarna samtidigt som t ex Teen Tour tävling spelas på
Golfäventyret stora banan.
Cup
Teen Cup
Klubbtävling
En klubbtävling i olika klasser. T ex puttävling som första steget och därefter 30-bana, 50-bana vidare till 18 håls poängbogey på stora banan.
Distriktstävling över 9 hål poängbogey med hcp på olika banor.
Örebro jr Tour
9 hål
Kvaltävling där varje åldersklass tävlar mot varandra 13, 14, 15 och 16 års klass pojk och flick. I varje klass går två bästa vidare till gruppkval
Teen Cup kval
(scratchtävling utan hcp).
Distriktstävling över 18 hål poängbogey med hcp på olika banor i distriktet.
Örebro jr Tour
18 hål
Teen Tour
First
SGF arrangerar scratchtävlingar och detta är första steget. 18 hål slagtävling utan hcp. Spelas i distriktet eller granndistrikten vid 6 olika tillfällen.
Teen Tour
Scratchtävling 36 eller 54 hål slagtävling utan hcp. Spelas på 7 olika platser i landet vid 6 tillfällen. Rankinggrundande tävling.
Future

JMI
Teen Tour
Elite

Scratchtävling 36 eller 54 hål slagtävling utan hcp. Arrangeras av respektive klubb och ingår i JMI Order of Merit. Rankinggrundande tävling.
Scratchtävling 54 hål slagtävling utan hcp för de allra bästa juniorerna i Sverige. Spelas på 1 plats i landet vid 6 tillfällen. Rankinggrundande
tävling.

ANMÄLAN TILL JUNIORTÄVLING
Anmälan till tävling görs via ”Min golf” = mingolf.golf.se
Logga in med Golf-ID och lösenord.
Klicka på ”Sök tävling” och välj klubb, distrikt eller sök i fritext på t ex ”junior”.
Anmäl till tävlingen. När anmälningstiden gått ut görs lottning och du hittar starttiden i systemet i ”Din golfkalender”.
Starttiden skickas även på mail – se till att mailadressen är uppdaterad.
TEEN TOUR
För anmälan till Teen Tour klicka på menyn och därefter Teen Tour.
Välj vilken tävling som ska anmälas till (det går att anmäla till alla tre nivåer – Elit, Future och First, men endast en på varje nivå)
När anmälningstiden gått ut måste deltagaren registrera sig, dvs bekräfta sin plats. Gå in i menyn under Teen Tour och välj att registrera till den tävling du kommit
in i. Kom ihåg att avanmäla om du anmält dig till fler nivåer där du har eller eventuellt kan komma med.

