
   
 

Hjärtligt välkommen! 
 

Hej! 

Här är upplägget för Friiberghs juniorer 2019. 

Avser gruppindelning, tider samt information om rangekort. 

Träningen är tänkt att stara i början av Maj, exakt datum meddelas senare. 

Tränare: Claes Eklund (samma som förra året) måndagar och torsdagar. 

För 2019 gäller följande gruppindelning: 

Yngre juniorer, ålder 8 – 13 år 

Äldre juniorer, ålder 14 – 21 år 

 

Tiderna för yngre juniorer är: 

Måndagar 18.00 – 19.00    Range + närspel 

Torsdagar 18.00 – 19.00     Range + bana 

Söndagar  14.00 -                 Samling på rangen och sedan spel på banan 

Kostnaden per deltagare i denna grupp: 1500 kr 

Tiderna för äldre juniorer är: 

Måndagar 19.00 – 20.00    Range + närspel 

Torsdagar 19.00 – 20.00     Range + bana 

Söndagar  14.00 -                 Samling på rangen och sedan spel på banan 

Kostnaden per deltagare i denna grupp: 1500 kr 

För söndagsaktiviteten är det enbart spel på banan som gäller. Söndagsträningen startar i maj.   

En söndag per månad har vi tävling. 

Under söndagarna förväntar vi oss föräldradeltagande i varje boll som slår ut. 

 

För alla juniorer som är med i träningsgrupp ingår det 50 hinkar bollar i deltagaravgiften. När 

hinkarna tagit slut kan man fylla på med ytterligare hinkar. Då kostar 20 hinkar 100 kronor och 50 

hinkar kostar 200 kronor. Korten är personliga och får enbart användas av den aktive junioren. 

Korten skall återlämnas vid säsongens slut. 

Aktiviteter/tävlingar: 

Teen Cup (Skandia Cup) för juniorer 13-16 år, HCP 36 eller bättre. 

Upplands Juniortour, 4 tävlingar 2018, alla kan deltaga enligt följande klasser: 

 D-klass: HCP 54-37 spelar 9 hål från röd tee. 

 C-klass: HCP 36-27 spelar 9 hål från röd eller gul tee. 

 B-klass: HCP 26,9-15 spelar 18 hål. Tjejer från röd tee och killar från gul. 

 A-klass: HCP 14,9-0 spelar 18 hål. Tjejer från röd tee och killar från gul. 

Ängsö 2-manna scramble. 

2 dagars sommarläger under Juni 

 


