
Farmen Team 2021

Farmen Team består av killar och tjejer i distriktet som är 15 är 
eller yngre. 
Du är relativ ”ny” i golfen, har kanske ingen att träna med, vill 
träffa nya golfkompisar från andra klubbar.                                                                        
Två endagarsaktiviteter som består av enkla övningar för putt, 
chip och det långa spelet.
Du har även möjlighet att delta i våra Mini Camp Läger samt delta 
vid Juniormästerskapen.

För Farmen Team sker ingen uttagning, det är fritt att anmäla sig till en eller 
flera tillfällen.

Vi har satt upp några kriterier som skall passa in på dig som vill delta:
• Du kanske har tagit ”grönt kort” eller är på god väg att klara det.
• Killar och tjejer från fler klubbar.
• Ett fantastiskt tillfälle att träffa nya golfkompisar.
• Du får träffa tränare som ger massor med nya tips.
• Focus ligger på att ha kul.
• Du får spela golf efter dina egna förutsättningar.

24 – 25 april Mini Camp Läger 1 Inställt p.g.a. COV-19 Alla

13 juni Träning, övningar, m.m. Ölands GK FB, HF

21 augusti Träning, övningar, m.m. Tranås GK MB, CW

18 - 19 september Mini Camp Läger 2 Ekerum Resort, Öland Alla

10 oktober Juniormästerskapen Eksjö GK HP, m.fl.

Planering för Team Farmen

Tränare
Maja Blom, PGA Proff Tränare, Tranås GK, 
Calle Wissinger, PGA Proff Tränare, Hooks GK, 
Håkan Fransson, PGA Proff Tränare och 
Fredrik Blomberg, Tränare, Oskarshamn GK

Anmälan till de olika aktivitetsdagarna:
Samtliga aktivitetsdagar kommer att finnas upplagda i GIT Tävling och du måste göra anmälan för respektive tillfälle.    

Du anmäler dig via Min Golf, sök på teamnamnet enligt följande:
Sökord - Farmen (Enkel sökning, då skriver du bara Smålands i fritextfältet, 

då får du upp alla aktiviteter i Småland under den tidsperiod du valt.)
Följ bara instruktionen som du får när du har logga in på Min Golf 

och funnit aktivitetsdagen som du vill anmäla dig till.


