
Nu är sommarträningen i full gång och det är härligt att se alla juniorer utvecklas på 

driving-ranchen, putting-greenen och på banan. Även tävlingssäsongen är i full gång 

och vi har tävlande juniorer på alla nivåer i tävlingstrappan, från Hallandstouren och 

Ringenästouren till Teen Tour Elit (Junior SM Slag). 

Juniorkommiten önskar er alla en härlig och golfrik sommar.  

 
2021:3 RIGK JR 

Tävling/challenge 
Svensk Golf har ett samarbete med Golf 
Gamebook där alla juniorer kan vara 
med på utmaningar för att utveckla sin 
golf. Flera ”challenges” med olika fokus 
sker under året. I augusti utmanar Ringe-
näsproffset Julia Engström alla juniorer 
att träffa så många fairways, där man har 
möjlighet att vinna en signerad bag. 
https://golfgamebook.com/sv/juniorutmaningar/ 

Som många kanske har sett, så hjälper  
Julia till som junior-tränare på Ringenäs. 

Juniorprofilen 
Tindra Tyrsing började spela golf så 
fort hon kunde stå, men började 
satsa seriöst vid 14 års ålder. Nu bor 
hon i USA och går första året på Col-
lege. Hon blev utsedd till “Freshman 
of the year” för sitt college, Universi-
ty of Mount Olive som ligger i NC. 
Nu är hon hemma på sommarlov 
och tränar både på Ringenäs och 
golfarenan 

Golf förebild/idol:  
Tiger Woods. han har tagit golf till en 
helt annan nivå än alla andra. Han är 
en legend helt enkelt. 

Golfmeriter: 
- Fall Conference Carolinas Presi-
dential Honor Roll Honors Present-
ed by Southern Recognition LLC 

- Freshman of the year 2021 
- Coker Women's Invitational 2021 

Vad är det bästa med Golf:  
Att träffa människor i alla åldrar i alla 
olika nivåer och ändå kunna ha kul 
och spela tillsammans  

Vad är det bästa med Ringenäs GK 
Gemenskapen 

Favoritmaträtt: 
En god köttbit med potatisgratäng 
och bea. 

Drömbana:  
Augusta national har alltid varit en  
  dröm att få spela på.  

Fotografering 
Vi har funderat på att samarbeta med en fotograf för att erbjuda 
fotografering av våra juniorer, men vi vill kolla intresset bland 
läsarna för detta. Därför gör vi en enkel enkät kring detta, för att 
svara klicka på länken nedan eller scanna QR koden med mobilen. 

Svara på enkäten 

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

Namn: Tindra Tyrsing  

Ålder: 19 år  Hcp: 0.3 

Största golfminne: 
Jag skulle nog säga att 

det var lag-SM med Ringenäs 2019, 
helt ny nivå av kämparinsats och 
lagkänsla. Sedan är min första col-
legetävling ett minne jag har också då 
det var något nytt att spela som lag 
och i ett annat land med spelare från 
hela världen.  

Favoritklubba: Min järn 5a.  
En klubba som jag har ett bra självför-
troende med. Jag använder den i olika 
lägen, både från tee, långa inspel eller 
när det är tuff vind.  

Favorithål på RIGK:  
Det finns många roliga hål men en 
favorit för mig är Gul 1a. Hålet där jag 
gjorde min livs första eagle och jag 
tycker det är roligt med ett nåbart par 
5, särskilt om man börjar på gul slinga 
på en tävling och har möjligheten att 
kunna starta med att gå för ett längre 
inspel och kunna börja med en eagle 
putt. 

Har du några tips till våra yngre juniorer: 
Kämpa, träna tillsammans och hitta 
ett sätt att träna som är kul. Träna 
med kompisar på olika nivåer, åldrar 
och kön.   

Ringenäs JMI 
Den 6 och 7 juli spelas Ringenäs JMI med 
elitspelare från hela Sverige. 
Tävlingen spelas över 54 
hål och ett flertal av våra 
duktiga juniorer är själv-
klart med och gör upp 
om segern. 

Har du möjlighet att 
ställa upp som funktionär 
under dessa dagar så hör 
gärna av er till tävlingsledare Janne 
Bengtsson på telefon 070-8470218 

Vi kan även verkligen rekommendera 
våra yngre juniorer att komma och kolla 
på golf i hög klass och heja på våra Rin-
genäs spelare. Greenen på hål tre, blå 
slinga kommer nås på ett slag av några 
långslående - där kan vara spännande att 
kolla bland annat!  

Ringenäs Juniortour 
Du glömmer väl inte att anmäla dig 
till helgens Ringenäs juniortour #5 
https://mingolf.golf.se/Competition/2834193 

https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/tavlingstrappa
https://golfgamebook.com/sv/juniorutmaningar/
https://forms.gle/FUQyA4VQNQHzgVyo8
https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/
https://mingolf.golf.se/Competition/2834193

