
1
www.sgdf.se

Junior
KALENDERN 2017



Gemenskap, 
glädje och 
uppmuntran!uppmuntran!
Stockholms Golff örbund är 
ett organ för SGFs regionala 
verksamhet och skall inom 
ramen för detta verka för 
att utveckla golfi drotten 
inom distriktets geografi ska 
område i enlighet med 
SGFs riktlinjer.

Verksamheten bedrivs 
genom styrelse, kommittéer 
och kansli som verkställer 
gemensamma uppgifter för 
distriktets klubbar.

I första hand är det idrott vi 
håller på med, vi arbetar för 
en helhetssyn på klubbens 
verksamhet, där idrotten 
kommer i första hand. Med 
detta ska förstås att alla 
spelare, från juniorer till 
seniorer, ska kunna använda 
idrotten golf till att utvecklas 
som människa, utöva 
friskvård och samtidigt nå 
sin individuella potential 
som spelare. 
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KALENDER 2017
DATUM TÄVLING
Maj 6 Lör Rookie Tour 1

13 Lör Skandia Tour First/Future/Elite/Mini Tour 1

14 Sön Skandia Tour First/Future/Elite

20 Lör Golfens dag

27 Lör Rookie Tour 2

28 Sön Mini Tour 2

Jun 10 Lör Skandia Tour First/Future/Elite

11 Sön Skandia Tour First/Future/Elite/Mini Tour 3

16 Fre Rookie Tour 3

19 Mån Lägervecka

20 Tis Lägervecka

21 Ons Lägervecka

22 Tor Lägervecka

26 Mån JSM-Klubblag Kval

27 Tis JSM-Klubblag Kval/Future League

28 Ons Future League

Jul 1 Lör Skandia Tour First/Future/Elite

2 Sön Skandia Tour First/Future/Elite/Mini Tour 4

4 Tis Rookie Tour 4

6 Tor Skandia Cup Gruppkval 1,2,3

12 Ons JDM

13 Tor JDM

14 Fre JDM

29 Lör Skandia Tour First/Future/Elite

30 Sön Skandia Tour First/Future/Elite

Aug 2 Ons Rookie Tour 5

5 Lör Mini Tour 5

8 Tis Skandia-Cup Regionkval

9 Ons Future League Playoff

10 Tor Future League Playoff

13 Sön Mini Tour 6

17 Tor SGDF Mästerskapen

19 Lör Skandia Tour First/Future/Elite

20 Sön Skandia Tour First/Future/Elite/Mini Tour 7

26 Lör Sthlmsligan/Tjejligan Final

Sep 3 Sön Rookie Tour 6

9 Lör Skandia Tour First/Future/Elite

10 Sön Skandia Tour First/Future/Elite

15 Fre Skol DM/Triangelmatch

16 Lör Triangelmatch

17 Sön Triangelmatch

24 Sön Rookie Tour Final

30 Lör Skandia Tour Final
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SGDFs Spelarutveckling 
Förutom en gedigen tävlingsverksamhet 
för juniorer arbetar Stockholms 
Golff örbunds Idrottssektion med att 
öka intresset för tävlingsgolf i de yngre 
åldrarna och skapa förutsättningar för 
att dessa spelare skall fortsätta med 
tävlingsgolf även högre upp i åldrarna. 
Vi skapar även förutsättningar för våra 
juniorer att fi nna glädje för golf som idrott.

Spelarutveckling är för spelare som 
funnit stor glädje i golfen och brinner 
för att utveckla sitt golfspel. Här 
träff as likasinnade pojkar och fl ickor 
från distriktets olika golfklubbar. Det 
är ett utmärkt forum för spelare, som 
t.ex saknar jämnåriga på den egna 
hemmaklubben att få träningskamrater 
och komma ut på golfbanan och spela 
tillsammans.

Deltagare bygger nätverk utanför den 
egna klubbens verksamhet och både 
pojkar och fl ickor som lär känna varandra 
på träff arna är bekanta med varandra då 
de kommer till tävlingarna. 

Verksamheten består av Golftjej STHLM, 
Golfgrabb STHLM och Golfteam STHLM.
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Golfteam STHLM
Det är en grupp för 15-16 åringar, fl ickor och pojkar, som tävlar 
på JMI och Skandia Tours högre nivåer. Golfteam STHLM är en 
helårsverksamhet med huvudfokus under vinter och vårperioden. 
Under vintern är det fystester, tekniktester och inomhusträning och 
på våren utomhusträning samt läger. Till vår hjälp har vi topptränare 
samt samarbete med gymnasie- och landslagstränare från SGF 
och Swedish Golfteam. Teamdeltagarna har också möjlighet att bli 
uttagna i någon av SGDFs distriktsmatcher under året. 

Spelaren gör en ansökan under hösten på SGDF:s hemsida 
www.sgdf.se. Sedan görs en uttagning baserad på hcp, 
ranking, snittscore, tävlingsmeriter och ett aktivt deltagande i 
hemmaklubbens åretrunt verksamhet. Där fi nns även mer info att 
läsa om Golfteam STHLM.

För mer information om Golfteam STHLM: 
www.sgdf.se/start/idrott/golfteam-sthlm

Triangelmatch i Ryder Cup format 
12 spelare från Stockholm, Skåne och Göteborgs golf distrikt 
innehållande 6 tjejer och 6 killar i varje lag.
Uttagning görs utifrån placering Skandia cup regionfi nal, som 
spelas den 8 augusti. Pojkar och fl ickor 13-15 år placering 3&4 tas 
ut. I år kommer vi spela på Lindö GK en bana som ligger norr om 
Stockholm.

Mer information: 
www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2017/triangelmatchen
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Golftjej STHLM startades 2012. Syftet är 
att skapa förutsättningar för tjejer 11 år och uppåt, 
som har minst 54 i hcp, att hitta golfkompisar över 
klubbgränserna och därmed hitta glädjen att satsa 
på golf som idrott. Målet är samtidigt att skapa och 
ge ledare och föräldrar lokalt på respektive klubb 
verktyg att bygga en stark verksamhet hemma på 
klubben.

Grundtrygghet – Tillhörighet – Gemenskap
Golftjej STHLM skall ge deltagande tjejer en 
grundtrygghet, tillhörighet och gemenskap med 
varandra. Detta i sin tur bidrar till att lägga en 
stabil, långsiktigt och hållbar grund för hälsa och 
välmående.

Ett starkt fokus skall ligga på att fortsätta arbetet 
med att stärka tjejerna i distriktet både socialt, 
fysiskt och mentalt. Den sociala delen med att hitta 
nya golfkompisar över klubbgränserna kommer att 
ligga som en röd tråd och vävas in i alla aktiviteter 
vi kommer att genomför under året.

Mer information om Golftjej STHLM: 
www.sgdf.se/start/idrott/golftjej-sthlm

Anna Karis anna.karis16@gmail.com, 070-494 21 66
Åke Pihlanen golftjejsthlm@sgdf.se, 070-620 28 20
Marie Moquist marie.moquist@gmail.com, 070-612 58 95

18 mars Paradise Adventure Golf Täby Centrum
22 april Uppstartsträff Ullna Indoor
21 maj Största Tjejlägret
18-21 juni Annika Invitational Halmstad
17 augusti SGDF-mästerskapen Arninge GK
Sept/okt Övernattningsläger Lindö GK
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Golfgrabb STHLM vänder sig till 
golfintresserade pojkar mellan 11-15 år. Genom 
Golfgrabb STHLM vill Stockholms Golfförbund 
stödja och ge en chans till fler chansen att förkovra 
sig inom golfen och hitta ut till tävlingarna - Bredd 
med kvalitet!

Åtta Golfgrabb STHLM-träffar genomförs under 
2017; golfövningar, fys, föreläsningar och 
andra aktiviteter. Träffarna syftar till att förutom 
gemenskap och träffa nya och gamla golfkompisar 
över klubbgränserna också; inspirera, stimulera 
och ge viss spelarutveckling med kvalitet

För anmälan och mer information om Golfgrabb 
STHLM: 
www.sgdf.se/start/idrott/golfgrabb-sthlm
Instagram: Golfgrabb_STHLM

Stefan Dahl StefanGolfgrabbSTHLM@gmail.com
Fredrik Bengtson fredrik@batejj.com

11 feb Danderyds 
Curlinghall

Föredrag/frågestund med Göran Zachrisson och Curling.

19 feb Bosön FYS I (styrka/rörlighet) och Teknik/Närspel.
19 mar Årsta Golf Teknik/sving. Screening. Du får veta mer om ditt Sving-

DNA och hur din optimala sving kan se ut.
21 maj Nynäshamns GK Golfgrabb STHLM Training Camp I.  

Heldag med närspel, puttning, range, gemensam lunch 
och spel på banan.

17 aug Arninge GK Tävling, SGDF-mästerskapen 2017
sep Golfgrabb STHLM Training Camp II.  

Heldag med närspel, puttning, range, gemensam lunch 
och ev. spel på bana.

15-16 sep Lindö Park Övernattningsläger. Efter skolan fredagen 15 september 
träffas Golfgrabb STHLM för övernattning på Lindö Park. 
Intressant föreläsare och spel på banan under lördagen 
står också på programmet.

nov Bosön FYS II (styrka/rörlighet).
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Allmänt SGDF Mini Tour är avsedd för att ge yngre spelare möjlighet att få komma 
ut och spela på nya banor och samtidigt träff a och spela med andra jämnåriga 
juniorer från andra klubbar. Samtliga deltagare får direkt efter genomförd rond ett 
deltagarpris.
Deltagare SGDF Mini Tour är öppen för fl ickor och pojkar födda 2001 eller senare, 
dvs 16 år eller yngre. Juniorer från andra distrikt får delta. Lägsta hcp gräns för att 
delta är 18,5, dvs hcp grupp 4 och högre.
Markörer Obs: Föräldrar till spelare som deltar i klass 3, Hcp grupp 6, ska anmäla 
sig vid incheckningen, för att ev. bli utsedd att gå med på banan som markör. 
Antal deltagare Maximalt 125, om inte arrangerande klubb bestämmer att fl er kan 
delta.
Spelform Samtliga 3 klasser spelar 9 hål poängbogey med handicap från röd tee. 
Obs: Avståndsmätare får ej användas i Mini Touren.
Handicap-gränser 
• Klass 1 fl ickor och klass 2 pojkar Hcp grupp 4 och 5 (Hcp 18,5-36) 
• Klass 3 gemensam för både fl ickor & pojkar Hcp grupp 6 (Hcp 37-54)
Ev utlottning i klasserna sker efter anmälningsordning.

Lottning Bollarna lottas i följande klass ordning: Pojkar, Flickor, Hcp grp 6. Inom 
respektive klass sker sedan lottning efter Ålder-Hcp, vilket innebär att man får 
spela med jämnåriga från andra klubbar och som har likvärdiga hcp.
Anmälan: www.golf.se -> Min golf -> Tävlingsanmälan -> Sök klubb -> Välj tävling
Tävlingsansvarig Björn Örtenblad, 070-540 70 58, ortenblad.bjorn@gmail.com
Info www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2017

MiniTour

Omg Spelplats Datum Sista anmälningsdag

1 Viksjö GK lör 13 maj ons 10 maj
2 Saltsjöbadens GK sön 28 maj ons 24 maj
3 Hässelby GK sön 11 jun ons 7 jun
4 Björkhagens GK sön 2 jul ons 28 jun
5 Nynäshamns GK lör 5 aug ons 2 aug
6 Åkersberga GK sön 13 aug ons 9 aug
7 Viksjö GK sön 20 aug ons 16 aug
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SGDF Rookie Tour är avsedd att ge yngre spelare en 
möjlighet att spela på andra klubbar och få tävlingserfarenhet, 
över 18 hål med handicap.

Deltagare Vi har öppnat upp tävlingen för juniorer upp 
till 21 år både pojkar och fl ickor. Tävlingen är öppen för 
juniorer (födda 1996 eller senare), som representerar klubb 
inom SGDF. För spelare som är 12 år eller yngre är kravet 
att ledare skall fi nnas på tävlingsplatsen under hela tävlingen. 
Spelare som har lägst hcp 5,0 och högst 30,0 får delta.

Antal deltagare Bestäms av arrangerande klubb dock skall 
maximala antalet vara minst 90 pojkar och 30 fl ickor.

Tävlingsform 18 hål slaggolf med handicap. Pojkar spelar 
från blå tee och fl ickor spelar från röd tee.

Anmälan www.golf.se -> Min golf -> Tävlingsanmälan -> 
Sök klubb -> Välj tävling

Tävlingsansvarig SGDF Anders Bergh, 070-538 87 65, 
fambergh@comhem.se

Info www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2017

SGDF Rookie Tour

Omg Spelplats Datum Anmäl senast kl. 12.00

1 Ingarö GK lör 6 maj lör 29 apri
2 Kungl. Drottningholm GK lör 27 maj lör 20 maj
3 Wermdö GK fre 16 jun fre 9 jun
4 Viksjö GK tis 4 jul tis 27 jun
5 Nacka GK ons 2 aug tis 25 jul
6 Waxholm GK sön 3 sep sön 27 aug
Final Lidingö GK sön 24 sep
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Lilla Stockholmsligan är avsedd att ge fl ickor och pojkar en 
möjlighet att spela i lag på andra klubbar och få tävlingserfarenhet, 
träff a andra spelare från andra klubbar och skapa kontakter och 
utbyta erfarenheter.

Deltagare Sexmannalag för pojkar och fl ickor. Pojkar 16 år eller 
yngre, fl ickor 21 år eller yngre. Varje deltagande lag bör om 
möjligt ha minst en tjej med i laget! Tävlingen genomförs i form av 
gruppspel och fi nalspel.

Gruppspel Matchspel för sexmannalag över 9 hål. Anmälda lag 
delas in i grupper om 4 lag. Lagen inom varje grupp möts vid två 
speltillfällen (vår och höst). Vid varje speltillfälle möts alla 4 lagen i 
gruppen på samma spelplats. Alla lag möter varandra en gång, dvs 
varje lag spelar 3 lagmatcher över 9 hål.

Lagmatcher spelas som en foursome-match och fyra 
singelmatcher i nämnd ordning. Tävlingen spelas med hcp från 
gul/röd tee. Röd tee är tillåten även för pojkar i handicapgrupp 6 
samt pojkar som är 12 år eller yngre.

Finalspel När gruppspelet är genomfört går de 8 bästa 
(gruppsegrare + ev tvåor beroende på antalet deltagande lag) 
vidare till fi nalspel. I fi nalspelet består varje lagmatch av två 
foursome-matcher och två singelmatcher. Finalen spelas som 
utslagsturnering (kvart/semi/fi nal) i form av matchspel över 9 hål.

Anmälan Sista anmälningsdag är tisdag 18 april.

Tävlingsansvarig SGDF 
Börje Carlsson, 070-579 43 44, bc.st@comhem.se

Info www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2017

Lilla Stockholmsligan

Omg Spelplats Datum Anmäl senast

1 Spelplats/dag beslutas när anmälningstiden 
utgått och gruppindelning gjorts

20/5, 21/5 eller 
15/6 18 apr

2 Spelplats/dag beslutas när anmälningstiden 
utgått och gruppindelning gjorts

27/7, 3/8, 10/8 
eller 15/8 18 apr

Final Huvudstadens GK/Lövsättra lör 26 aug
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Tjejligan är avsedd att ge fl ickor en möjlighet att spela i lag på andra klubbar och 
få tävlingserfarenhet, att träff a andra fl ickor från andra klubbar och skapa kontakter 
och utbyta erfarenheter.

Deltagare Flickor 21 år eller yngre (födda 1996 eller senare).Tävlingen genomförs i 
form av gruppspel och fi nalspel.OBS! För att få fl era tjejer att delta och från klubbar 
som ej kan få ihop ett fullt lag av egna tjejer vill vi i år pusha för att man bildar 
Mixade lag bestående av tjejer från två eller fl era klubbar. Kravet på mixade lag är:
• Ett lag kan bestå av deltagare från olika klubbar
• Golfklubb som bidrager med spelare i ett mixat lag får ej ha egna klubblag i 

tjejligan
• Ingående golfklubbar ska anges i samband med laganmälan
• Mixade lag skall ange EN lagledare som ansvarar för laget gentemot SGDF

Saknar du kontakter och vill ha hjälp med att komponera ett Mixat lag kontakta 
tävlingsansvarig eller Åke Pihlanen/Anna Karis som ansvarar för Golftjej STHLM.

Gruppspel Matchspel för fyrmannalag över 9 hål. Anmälda lag delas in i grupper 
om 4 lag. Lagen inom respektive grupp möts vid två speltillfällen (vår och höst). 
Vid varje speltillfälle möts alla 4 lagen i på samma spelplats. Alla lag möter varandra 
en gång, dvs varje lag spelar 3 lagmatcher över 9 hål. Lagmatcher spelas som en 
foursomematch och två singelmatcher i nämnd ordning. Tävlingen spelas med hcp 
från röd tee.
Finalspel När gruppspelet är genomfört går de 8 bästa (gruppsegrare + ev tvåor 
beroende på antalet deltagande lag) vidare till fi nalspel. I fi nalspelet består varje 
lagmatch av en foursome-match och två singelmatcher. Finalen spelas som 
utslagsturnering (kvart/semi/fi nal) i form av matchspel över 9 hål.
Anmälan Sista anmälningsdag är tisdag 18 april
Tävlingsansvarig SGDF Börje Carlsson, 070-579 4344, bc.st@comhem.se
Info www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2017

Tjejligan

Omg Spelplats Datum Anmäl senast

1 Spelplats/dag beslutas när anmälningstiden 
utgått och gruppindelning gjorts

3/6, 4/6 eller 
14/6 18 apr

2 Spelplats/dag beslutas när anmälningstiden 
utgått och gruppindelning gjorts

4/8, 11/8 eller 
14/8 18 apr

Final Huvudstadens GK/Lövsättra lör 26 aug



1212

En av världens största golftävlingar för juniorer, Skandia Cup 
är unik inte bara till sin omfattning utan även till sin form. 
Skandia Cup börjar som en breddtävling på klubbnivå, 
där alla upp till 16 år kan delta. Där kan man kvalifi cera 
sig vidare till Gruppkval och Regionkval. Därefter spelas 
Riksfi nal där de bästa i respektive åldersklass och spelar 
om epitetet ”bäst i Sverige”.

Deltagare Skandia Cup genomförs 2017 för ungdomar 
födda 2001 och senare. Skandia Cup genomförs i fyra 
klasser, vardera klass uppdelad i pojkar och fl ickor: 13 år, 
14 år, 15 år och 16 år.

Skandia Cup Klubbtävling Arrangeras på din klubb i olika 
klasser.

Anmälan www.golf.se -> Min golf -> Tävlingsanmälan -> 
Sök klubb -> Välj tävling

Info www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2017

Skandia Cup

Tävling Klass Födelseår Handicap Tävlingsform

Klubbkval P/F 13 2004 
eller senare 0–36 18 hål slaggolf (två bästa i varje 

klass går vidare till gruppkval)

Klubbkval P/F 14 2003 0–36 18 hål slaggolf (två bästa i varje 
klass går vidare till gruppkval)

Klubbkval P/F 15 2002 0–36 18 hål slaggolf (två bästa i varje 
klass går vidare till gruppkval

Klubbkval P/F 16 2001 0–36 18 hål slaggolf (två bästa i varje 
klass går vidare till gruppkval)

Klubb-tävling P/F 0–16 2001 
eller senare 0–54 Valfri tävlingsform (endast klubb- 

tävling - kvalifi ceras inte vidare)
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Skandia Tour First är första steget i Skandia Tour-trappan för 
fl ickor och pojkar upp till 21 år som har tävlingserfarenhet. 
Tävlingarna arrangeras i distriktet av Svenska Golff örbundet 
och SGDF tillsammans.

Vad är Skandia Tour? Skandia Tour är golfens ungdomstour. 
Med upp till 30 tävlingar per tävlingsomgång är det ett 
fantastiskt trappstegssystem för dig som golfspelande 
ungdom. Trappan består av 3 steg från Skandia Tour First 
till Skandia Tour Elite. Tävlingarna ser olika ut på de olika 
nivåerna och mellan olika omgångar. Allt från 18 hål slaggolf 
scratch på Firstnivå till 4 dagars matchspel (JSM) på elitenivå.
OBS! Preliminära statuter som kan komma att ändras.

Deltagare Tävlingen är öppen för amatörer, pojkar och 
fl ickor från 13 år, upp till 21 år (födda 1996 eller senare). En 
spelare får bara representera en klubb inom distriktet under 
varje säsong. Ett visst antal platser fi nns för spelare som 
representerar klubb utom distriktet, dessa spelare måste vara 
kvalifi cerade via handicap. Under 2017 ges dispens för spel 
på Skandia-Tour fi rst för spelare yngre än 13 år. Från och 
med säsong 2018 skall spelare som deltar på Skandia-Tour 
vara mellan 13-21 år.

Klasser Pojkar och Flickor.

Antal deltagare 72+72 Pojkar och 24 Flickor. 

Utlottning sker enligt 1.Wildcards / 2.Ranking / 3.Hcp

Tävlingsform 18 hål slaggolf, scratch, från gul/röd tee.

Anmälan Sker via www.golf.se. För spel på Skandia Tour 
First krävs att du har betalat Skandia Tours Touravgift via 
www.golf.se - Logga in på Min Golf

Information www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2017
Information om de nya nivåerna på Skandia tour hittar du här: 
www.golf.se/tävling/juniortävlingar

Skandia Tour First SGDF
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JSM Klubblag
JSM Klubblag är en fantastiskt rolig tävling där lagen består 
av båda fl ickor och pojkar och spelas huvudsakligen som 
match. SGDF ansvarar för kvalomgång 1 för klubbar inom 
SGDF och Gotlands GDF. Sedan spelas kvalomgång 2, 
slutspel och fi nal arrangerad av SGF.

Spelform SGDF kval 2017 kommer JSM-Kvalet att spelas 
på Österåkers GK den 26-27/6. (med inspelsmöjlighet för 
anmälda lag veckan innan). Antalet lag som går vidare till 
Kval 2 bestäms när anmälningstiden löpt ut. Det är beroende 
av hur många lag som anmäler sig totalt i Sverige. (klar ca 
30/5). Preliminärt ser spelschemat ut som följer:

Dag 1 18 hål slagspel från vit/blå tee enligt spelformatet för 
JSM Klubblag. Lagens rangordnas enligt resultaten. (Lag 1-x 
resultatmässigt är direktkvalifi cerade till matchspel dag 2)

Dag 2 Morgon 18 hål matchspel från vit/blå tee enligt 
spelformatet för JSM Klubblag. Här kommer de lag med 
placering x-y att göra upp om de x sista platserna till spel 
dag 2. Lag x möter lag y, Lag x1 mot lag y1 osv.

Dag 2 Eftermiddag Lagmatch från vit/blå tee enligt 
matchspelsregler och manualen för JSM Klubblag. (x 
lag direktkvalifi cerade från slagspelsdelen och x lag från 
matchspelskvalet från dag 12 förmiddag.)

Spelplats Österåkers GK 

Tid 26-27 juni  

TD SGDF Björn Hammarsjö

Kvalomgång 2 spelas den 12-13 augusti i Upplands 
golfdistrikt 

Anmälan senast 18 april på:
www.sgdf.se/start/anmalan/anmalan-jsm-klubblag-2017

Ansvarig SGDF 
Lasse Jäderfeldt, 072-525 84 43, lasse@jaderfeldt.se
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SGDF Future League (FL) är en matchspelserie för klubblag 
som startades 2011 för att ge fl era juniorer chansen att 
spela matchspel i lagform på liknande sätt som JSM 
Klubblag. Avsikten är att komplettera JSM Klubblag för 
klubbar som inte kan ställa fulla JSM lag samt att ge fl era 
spelare möjlighet att spela lagmatcher i klubbar med JSM 
lag. FL genomförs som poolspel och slutspel (Future 
League Playoff ) och följer SGFs statuter för JSM Klubblag 
och Skandia Tour samt de kompletterande statuter beskrivit 
här. Tävlingen är öppen för alla lag som uppfyller kriterierna 
nedan.

Lag Ett lag består av minst 4 högst 6 spelare födda 1996 
eller senare. I laget måste 1 spelare av motsatt kön ingå. 
Spelarna får byta mellan spelomgångar. Spelarna måste 
ha offi  ciell handicap. Spelformatet är företrädesvis en 
mixed foursome samt två valfria singlar. Lagkaptenerna kan 
komma överens om att fl ickorna spelar singelmatcher. I så 
fall blir spelformatet en valfri foursome match, en fl ick singel 
match, och en valfri singel match. Kan lagkaptenerna inte 
komma överens gäller: en mixed foursome och två valfria 
singlar.

Matcherna spelas utan hcp. Man bör undvika använda 
samma spelare som i JSM Klubblag. Det är ok att nyttja 
en eller fl era spelare i olika lag så länge de representerar 
samma klubb.

Anmälan senast 18 april på: 
www.sgdf.se/start/anmalan/future-league-anmalan-2017

Speldagar Poolspelet avgörs den 28-29 juni på utsedd 
klubb vilken meddelas i samband med lottningen. 
Playoff  I & II spelas den 9-10 augusti på Huvudstadens GK, 
Lindö Park.

Ansvarig SGDF Lasse Jäderfeldt, 072-525 84 43, 
lasse@jaderfeldt.se

Future League
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