
Till dig som är junior i Höganäs GK! 
Nu äntligen börjar en ny golfsäsong. En säsong som förhoppningsvis kan genomföras utan 
restriktioner och begränsningar som vi haft de senaste två åren. 
Många av er juniorer har redan satt i gång och utnyttjat det fina marsvädret för att damma av 
klubborna och komma i form. Vi i juniorkommittén vill med detta brev informera om en del som kan 
var av intresse för dig som junior. 
 
Träning och spel 

• Nu i april börjar den organiserade träningen för er som anmält er till detta. Första träning 
sker v.16 och efter Påsklägret som genomförs veckan före. 

• För er som inte anmält er till gruppträning tänk på att ni även har möjlighet att få tränartips 
genom att ta privatlektioner från tränarna. http://www.starild.se/se/academy  

• Som junior i vår klubb betalar ni halva priset på rangebollar på vår driving range. 

• Ni som är i gruppträning spelar gratis under träningssäsongen på banorna på S:t Arilds GK 
 
Fritt spel för juniorer 
Vi som klubb medverkar tillsammans med andra golfklubbar i Skåne i något som kallas ”Fritt spel”. 
Du kan, vardagar, spela gratis med en golfkompis på dennes hemmabana. Förutsatt att kompisens 
klubb också medverkar i ”Fritt spel”. Givetvis gäller det omvända. Regler för detta hittar du på: 
https://www.skgf.se/se/gts/fritt-spel-for-juniorer-1/fritt-spel-for-juniorer  
 
Fredagsgolf 
Fredagen v.16 startar vi med Fredagsgolfen.  
Det är en möjlighet för er juniorer att träffas och spela 9-hål på Höganäsbanan. 
Samling klockan 16 och start från Tee 1 klockan 16:30. 
 
Lagspel och tävlingar 
Hoppas att du som junior vill vara med och tävla med oss i våra lag. Vi är anmälda till:  
Scrambleligan Ålder 7-12 år. Hcp 37-54.   Tre-fyra spelare. 
Lilla SM            Ålder under 12 år. Hcp 18-54. Fyra spelare. 
Matchligan      Ålder 11 till 16 år. Hcp 10-45.  Fyra spelare. 
Bruttoligan      Ålder 13 till 21 år. Hcp 3-20.   Fyra spelare. 
 
Sommarlovsgolfen  
Årligen återkommande juniortävling på vår bana. Tävlingen har spelats sedan 2002. 
Spelas 8 omgångar med start torsdagen den 23/6. Mer information kommer senare. 
 
Teen Cup                   
Kvaltävling sker på vår bana för Höganäs GK:s juniorer lördagen den 11/6.  
Mer information kommer senare. 
 
I övrigt finns klubbtävlingar på Höganäs GK och juniortävlingar som anordnas av Skånes Golfförbund. 
https://www.skgf.se/se/gts/junior  
Vi i Juniorkommittén hoppas att många av er är intresserade av att delta i våra arrangerade 
aktiviteter. Vi har även andra aktiviteter som vi planerat för och kommer återkomma med besked om 
dessa senare.  
Är du som junior redan nu intresserad av att anmäla dig till våra lag eller om du har några frågor 
vänligen hör av dig till kansliet så förmedlas kontakt till oss i juniorkommittén.  
 
Hoppas du får en fantastisk golfsäsong! 
Juniorkommittén Höganäs GK  kansli@hoganasgk.se  
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