
Denna vecka har sommarträningen startat upp och det är härligt att se alla 

juniorer utvecklas på driving-rangen, putting-greenen och på banan. 

Årets tävlingssäsong har redan startat och våra juniorer har redan nått fina 

framgångar om det och mycket annat kan kan ni läsa om i årets första 

nyhetsbrev. 
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Restaurangkort 
Som junior och medlem på Ringenäs 
Golfklubb kan du skaffa dig ett 
”Ringenäskort”. 

 

Om du sätter in 500:-på kortet får du 
30 % rabatt på allt du handlar. Kortet är 
personligt och gäller alltså inte för hela 
familjen. Du är junior t o m det att du 
fyllt 16 år. 

Är du 17 år eller äldre kan du så klart 
också ha ett ”Ringenäskort” men då 
måste du sätta in 1000:- och då får du 
10 % rabatt på allt du handlar. (Du får 
ingen rabatt på alkohol eller catering). 
Kortet är giltigt ett år från det att du satt 
in dina pengar. 

MAXI Flygstaden Miljonen 
Fantastiskt, 10 000 kr till vår härliga juniorverksamhet! Otroligt stolt över vår breda 
juniorverksamhet där vi ställer alla, från nybörjare till elitspelare i centrum. Det är 
just vår röda tråd, vår breda och familjära verksamhet som skapar mycket glädje, 
trygghet och tillhörighet till alla.  

Med detta fina bidrag kan vi stärka den unika gemen-
skapen och breda verksamheten vi har i alla åldrar då vi 
får chansen att göra fler roliga 
aktiviteter ihop som sociala ak-
tiviteter, läger, tävlingar och 
utbildningar etc. 

Stort tack till ICA Maxi Flygstaden 
för detta otroliga initiativ!  

Spelträning 
Välkomna till säsongens spelträningar! 

Även detta år kommer vi på Ringenäs 
arrangera spelträningar för dig som jun-
ior. Detta är en aktivitet där vi helt en-
kelt tränar på att spela golf tillsammans. 
Träningarna innefattar spel på banan 
med en gemensam uppvärmning innan 
vi börjar spela. Uppvärmningens tema är 
alltid förberedelser inför en golfrunda. 
Även om temat är samma varje gång 
kommer det vara stor variation på 
övningar och upplägg.  

Spelträningar är perfekt för dig som gillar 
att spela golf och samtidigt vill bli bättre. 
Det riktar sig mot dig som tränar mot 
grönt kort men även för dig som redan 
har grönt kort och vill skaffa dig mer er-
farenhet av att spela på banan. 

Mer information och anmälningslänk 
finns på aktivitetssida: 

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

Ringenäs Juniortour 
sponsored by 

Första omgången av Ringenästouren 
avgjordes i söndags (24/4) och det var 
tjugo spelare som peggade upp på tee. 

Vinnare i bruttoklassen blev Oliver 
Amnefjord och nettoklassen vanns av 
Signe Hassellöf. 

Nästa omgång är den 1/5, mer inform-
ation finns på juniorerna aktivitetssida: 
https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/ 

Alla juniorer som har officiellt handicap 
och som vill testa att tävla i golf, är väl-
komna. Även i år har vi varje omgång 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! 

Mer information och anmälningslänk 
finns på länken: https://idrottonline.se/
RingenasGK-Golf/Juniortour 

Aktivitetskalendern 

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

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

Här samlar och publicerar vi information 
om sociala aktiviteter, spelträning, täv-
lingar och aktiviteter anordnade av Hal-
lands Golfförbund. Om du funderar på 
vilka aktiviteter/tävlingar som passar ditt 
barn, så rekommenderar vi att kolla på 
tävlingstrappan, som guidar er rätt. 
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Juniorkommiten önskar er alla en härlig och golfrik säsong!  
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Läger Tävlingsgruppen 
Tävlingsgruppen hade under påsklovet 
läger på hemmaplan och i Båstad. Golf-
mässigt tränades det mycket på korta 
slag ifrån gräs och att förbereda sig på 
tävling. 

Även den sociala aspekten var viktig och 
lägret kröntes med spel mot juniorerna 
från Båstad, där de gjorde upp i en Ryder 
Cup inspirerad lagtävling. Bucklan står i 
vårt klubbhus om någon undrar. 

Läger Tour- & minitour gruppen 

Äntligen blev det möjlighet att åka iväg med juniorerna igen. 
Två vårsäsonger har blivit inställda på grund av covid, men nu 
kunde vi ge oss av. 

Såklart var alla sugna och taggade för att komma till Europa-
touranläggningen Himmerland golf. Resan började och slutade 
med båttur över Kattegatt, vilket förstärkte känslan av att ”åka på 
ett riktigt läger”. 

På Himmerland bodde juniorerna i stugor, där vi också lagade våra middagar. Såklart 
innebär läger mycket träning och spel, och temat vi tränare hade valt den här gången 
var ”utveckla din spelstrategi”. 

Himmerlands två olika slingor är nog så olika varandra i karaktär som det går. Den ena 
är kort, smal och rätt så lätt och den andra är bred, 
lång och riktigt tuff. Bra variation med tanke på 
lägrets tema. 

Det är ett fantastiskt gäng att åka iväg med, där 
kamratskap, ambassadörskap och vilja till utveckl-
ing är genomgående i allas beteende. Vi tränare är 
väldigt glada och nöjda att få chansen att åka iväg 
    med de här gänget! 
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Ryder Cup mot Halmstad GK 
Den 10 april spelades vår årliga Ryder Cup-match mot Halmstad GK. 

12 juniorer från Ringenäs, med Josefin Widal som spelande kapten tog sig an Halm-
stadspelarna på Ringenäs.  

Efter fjolårets delade match, där regerande mästarna fick behålla bucklan, var målet 
inställt på att vinna bucklan till Ringenäs. 

Årets match spelades med 6 bästbollmatcher över 9 hål, följt av 12 singelmatcher. 

Till slut stod Ringenäs som segrare 
och vi är glada för att få husera 
bucklan till nästa års kamp. 

Bra kämpat alla i kyliga vindar. 
Glada miner och härlig teamanda i 
båda lag värmde under den långa 
eftermiddagen på Ringenäs. 

Juniorernas supportertävling  
Stort tack till alla fantastiska sponsorer och medlemmar som stöttar oss i vår ut-
veckling och framgång. Vilken grym insats av juniorerna som arrangerat tävlingen 
och varit närvarande och sett till att allt rullat på, otroligt lärorikt för er och inspire-

rande för oss alla. Vilken kickstart på säsongen!  

Order of merit resa 
De två års senaste vinnarna av ”order of 
merit” i Ringenäs juniortouren var på 
annandag påsk på Kristianstad GK på en 
golfdag tillsammans.  
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