
Årets golfsäsong är nu igång och även detta året blir det en annorlunda säsong 

pga COVID-19. Vi gör det bästa av situationen och följer riktlinjerna från SGF. 

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/  

Här följer information kring aktuella händelser i vår juniorverksamhet . 

Ringenäs Juniortour 
sponsored by FJ and Titleist 

Ringenäs egna juniortour har fått ny 
sponsor! FootJoy och Titleist står nu-
mera för prisbordet. 
Alla juniorer som har officiellt handicap 
och som vill testa att tävla i golf, är väl-
komna. Nyhet för i år, är att vi varje 
omgång har en 9-hålsklass och en 18-
hålsklass. Du väljer själv vilken klass 
som passar dig. Spelar du 9-hål, väljer 
du också vilken tee du vill spela ifrån. 
Välj det som passar dig och ha kul! 

Spelare med hcp 25 eller lägre, som 
spelar 18 hål, deltar i order of merit. 
Där står ett fint pris på spel när hela 
säsongen har summerats. Du anmäler 
dig till juniortouren via mingolf.golf.se/ 

OBS! Pga coronaläget råder tävlings-
förbud hela april, så de första två om-
gångarna av juniortouren är inställda. 
Vi hoppas verkligen att omgång tre, 
som är inplanerad den 23/5 kan bli av. 
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Aktivitetskalendern 
På https://idrottonline.se/RingenasGK-
Golf/ har vi samlat alla aktiviteter för 
Ringenäs Juniorer. Här finns inform-
ation om aktiviteter, såsom fadderron-
der, spelträning, tävlingar, träningar 
och sociala aktiviteter. 

Varje grupp har sin egen kalender där 
all information, för respektive grupp, 
finns samlad. 

Ett supersmidigt sätt att ha kolla på alla 
aktiviteter, är att prenumerera på ak-
tuell kalender. Då visas den direkt i din 
telefon. Klicka in på aktuell grupp och 
välj sedan ”Exportera kalendern”, där 
finns all information du behöver. 

Juniorprofilen 
Nino Palmquist blev i höstas uttagen 
till pojklandslaget och är en av många 
lovande spelartalanger från Ringenäs. 
Vi har intervjuat Nino Palmquist och 
förhoppningsvis kan svaren inspirera 
ännu fler att spela golf. 

Namn: Nino Palmquist 

Ålder: 17 år (spelat sedan 9-års ålder) 

Hcp: +5,5 

Golf förebild/idol: Tiger Woods 

Drömbana: Augusta 

Favoritklubba: Järn 8:an 

Var och hur utövar du din golf nu:  

På Ringenäs GK, Aspero Idrotts-
gymnasium och i pojklandslaget. 

Golfmeriter: 

Vinst i JMI-tävling, 
3st vinster i tävlingar utomlands. 

Vad är det bästa med golf:  

Strävan efter att bli bäst. 

Vad är det bästa med Ringenäs:  

Sammanhållningen & 
träningsmöjligheterna. 

Favoritmaträtt: 

Riktigt bra burgare, ost är viktigt. 

Övrig intressant fakta: 
Gillar att mecka med mopeder 

Sociala medier 
Ringenäs Jr finns på sociala medier! 

Facebook: 
”Ringenäs GK juniorer & knattar” 

Här publiceras bilder 
och info från tävlingar 
mm. 

Tiktok: 
”ringenäsgolfklubbjr” 

Här vi går ut med in-
formation till juniorer-
na, bla. svingtips och  
      roliga videos. 

Tävlingstrappa 
Ringenäs tävlingstrappa är ett visuellt 
hjälpmedel för att se vilken nivå som 
passar mig som spelare (eller mitt 
barn), via länken nedan finns beskriv-
ning av de olika stegen för att kunna 
bilda en uppfattning om de olika täv-
lingarna som finns.  

idrottonline.se/RingenasGK-Golf/
tavlingstrappa 
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