
Ni har säkert läst om de positiva nyheterna kring ungdomsidrott och vi kan glädjande 

meddela att Svenska golfförbundet nu hävt tävlingsstoppet och öppnar upp för täv-

lingar igen. Vi följer restriktionerna och uppmanar till försiktighet precis som tidigare. 
https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/ 

Här följer information om aktuella händelser kring vår juniorverksamhet, en verksam-

het som nu har över 200 st juniorer i träning, från knatte till elit! 

Ringenäs Juniortour 
sponsored by FJ and Titleist 

Tävlingsstoppet är hävt för juniorer 
födda 2002 och yngre, det betyder att 
Ringenäs Juniortouren omg 3 blir av.  
Den går av stapeln den 23 maj och an-
mälan är öppen: 

https://mingolf.golf.se/Competition/2834185 

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 om-
gång 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 spe-
lar 18 hål, deltar i order of merit. Där 
står ett fint pris på spel när hela sä-
songen summeras. Du anmäler dig till 
juniortouren via mingolf.golf.se/ 

OBS! Ringenäs egna juniortour har fått 
ny sponsor! FootJoy och Titleist står nu-
mera för prisbordet. 

 
2021:2 RIGK JR 

Spelträning 
Ni har väl inte missat att spel-
träningen på fredagar redan 
har startat för året—det är milt 
sagt en stor succé även i år! 

Vid det andra tillfället var det 
28 juniorer som peggade upp 
på tee. De som spelar 100 ba-
nan går först, följt av de som 
har ”grönt kort”. Oskar körde 
uppvärmning och coachade 
längs banan. 

Spelträningen är för de juniorer och 
knattar som vill testa på att spela tillsam-
mans med andra. Mer information och 
hur man anmäler sig hittar ni på aktivi-
tetssidan: 

https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/speltraning 

Juniorprofilen 
Joel Petersson, som sedan årsskiftet 
spelar och studerar på Parkland College 
(Cobras) i USA. Han har aklimatiserat sig 
väl och har spelat fin golf med flera 
framskjutna placeringar. Bästa resultat: 
2:a plats individuellt och 1:a plats för 
laget i Heartland Invitational, Panther 
Creek. 

Namn: Joel Petersson 

Ålder: 19 år (spelat 
sedan 7-8-års ålder) 

Hcp: +2 

Golf förebild/idol:  
Rory & Tiger 

Drömbana:  
Det måste vara Augusta 

Favorithål på RIGK:  
Hål 3&6, blå slinga. Jag spelar drivern 
med en liten fade, så det passar per-
fekt på båda dessa hålen. 

Största golfminne: 
Jag skulle säga att alla JSM lag mat-
cher är stora minnen för mig. Jag 
älskar att tävla med lag så alla de 
minnena är väldigt stora. 

Vad är det bästa med golf:    
Gemenskapen och att  

  tävla.   

  

Juniorsponsor 
Nu har årets viktiga och fina 
sponsorsbricka anlänt, den 
finns tillgänglig i shopen. 
Genom att köpa den hjälper 
Ni till att sponsra våra duk-
tiga juniorer. Den gör sig 
även väldigt fin som ut-
smyckning på bagen. 

Aktivitetskalendern 
På Ringenäs Juniorers egen hemsida - 
hittar ni information och aktiviteter för  
Ringenäs knatte-, junior- och elitverk-
samhet. 

Varje grupp har ”sin” kalender med trä-
ningar och rekommenderade tävlingar 
och övriga aktiviteter. 

https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/ 

Genom att prenumerera på kalendern 
har man uppdaterad information, det 
gör du så här: 

• Välj ditt (eller ditt barns) grupp 
• Klicka på ”Exportera kalendern” 
• Välj sen ”Prenumerera på…” 

Klart och alla aktiviteter synkas 
och syns i din kalender. 

https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/ 

Vad är det bästa med 
Ringenäs:  
Gemenskapen och miljön bland 
juniorerna men även gemen-
skapen mellan juniorerna och 
seniorerna. Tror RIGK har väl-
digt bra seniorer för oss junior 
som är nyfikna på vad vi gör 
och vill lära sig av oss. Jag gillar 
även miljön runt klubbhuset.  

Favoritmaträtt: 
Hamburgare 

Favoritklubba: Pitch och drive. Gillar att 
slå långt med drivern och pitchen gil-
lar jag för att jag kan slå väldigt bra 
mjuka slag med den och kontrollera 
den bra. 

Har du några tips till våra yngre juniorer: 
Ha kul, hjälp varandra mycket! Träna 
på roliga slag och mycket närspel och 
puttning, det är på greenerna och runt 
greenerna allt avgörs.  
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