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Catarina

Nu är juniorerna på gång!
Anders Werner är inte bara ny medlem i styrelsen från i år. Han har också
ansvaret för utvecklingen av juniorverksamheten. I våras drog
träningskvällarna igång, varje måndag mellan 18 och 19.00 tränar dom. – Vi
har märkt ett ökat intresse, säger Anders, i fjol var det c:a 25 aktiva
ungdomar. I år är det nästan det dubbla, 45 var med på upptakten.

Det är flera som är med i juniorkommittén, Helena Tideman, Erik
Ramshammar, Johan Hultbäck och Björn Mattsson. Klubbchefen Thomas
Wester tränar 11 av de äldre juniorerna, som varit med några år. Även
spelarna i klubbens elitlag har varit med och instruerat. Sexåringarna
introduceras med ”golfkul” där föräldrar är med och hjälper till.

Vecka 26 får skollovslediga ungdomar prova på olika idrotter i Berga Sports
Camp. Förutom golf ingår fotboll, innebandy och tennis i aktiviteterna.

Anders Werner 
visar puttning 

Rätt uppgifter i medlemsregistret?
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta. Annars får du t.ex. ingen bekräftelse på
starttider, tävlingsanmälan, medlemsutskick via mail, kallelse till möten etc. Behöver du hjälp,
kontakta kansliet på klubben.
Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta, om något är fel.



Världsfinal 2017 – Fan Court, Sydafrika

EGA Exakt Tävlingshandicap – vad är det?

När du är inloggad på Golf.se och Min Golf kan du se om du har EGA Exakt Tävlingshandicap. I så
fall skall det finnas en ”bock” i rutan, som du ser på bilden.

EGA* Tävlingshandicap är ett handicap som används för att få delta i sanktionerade tävlingar.
Kravet för att få EGA tävlingshandicap är att registrera minst fyra scorer från handicapgrundande
ronder (tävlingsronder eller sällskapsronder) under ett rullande år. Då tilldelas man automatiskt
ett EGA Exakt Tävlingshandicap.

Om du inte registrerar fyra scorer från handicapgrundande rond under ett kalenderår, begränsas
möjligheten att delta i tävlingar och att namnet inte visas i resultatlistan och du inte kan mottaga
eventuellt pris.

*EGA är en förkortning för European Golf Association, alltså det Europeiska Golfförbundet.

Två veckor kvar till årets höjdpunkt - GOLFVECKAN
Traditionsenlig start vecka 28. Det går bra att anmäla sig redan nu. Det blir en fin mix mellan
singeltävlingar och par/lagtävlingar. Ny sponsor i år är Golfhäftet Trophy, detta är Nordens
största tävling. Finalspelet sker på Bro Hof.

Måndag 9 juli Swetruck Singel
Tisdag 10 juli LGR´s Irish Greensome
Onsdag 11 juli ELTT`s Eclectic
Torsdag 12 juli Golfhäftet Trophy
Fredag 13 juli Ohlssons Rör Scramble
Lördag 14 juli Electrolux Bästboll

LGR 
Företagsrevision AB


