
      
Verksamhetsberättelse för Juniorerna 2021 

Under 2021 har vi haft 104 st juniorer som varit medlemmar, varav 65 st aktiva i träning. 
 ( Utveckling från 2020 då vi hade 96 st juniorer som varit medlemmar, varav 69 st aktiva i 
träning ) 

Under 2021 har Joakim Norgren haft juniorträning med 6 st grupper på Söndagar, 1 grupp på 
Onsdagar och ett extra speltillfälle på söndagar samt ett ytterligare en grupp på söndagar.  
Träningarna kom igång den 10 mars och varade till den 22 Oktober med uppehåll i Juli 
Månad. 
Varav 1 grupp var en tjejgrupp på 9st  

Nybörjarkurser för juniorer samt Nybörjarsommarläger för juniorer.  

Kick Off Utomhus  vid första träningstillfället 
Med träning för Joakim  

Golfens Dag – INSTÄLLD PGA COVID-19  

Under sommaren har det varit ett läger under två dagar i Joakims regi 
Dagläger, Lägret var fyllt av olika golf – och sociala aktiviteter och det serverades lunch och 
fika. Ett mycket uppskattat arrangemang som kommer att utvecklas ytterligare till 2021 med 
Joakim. 

Matchligan – Annorlunda spelsätt men det blev av i alla fall.  
De som var med och spelade i Match ligan var Elton Jönsson, Gustav Mundt, Emma Ralmark, 
Herman Andersson, Fredrik Nilsson, Ville Öman, Jesper Ivarsson, Jonathan Ek, Måns 
Högström, Viggo Henriksson, Alfons Nilsson, William Thoren. Det var 2 stycken fler juniorer 
som deltog i matchligan jämfört med 2020. 
Joakim var även med som coach på 2 gruppspelsmatcher och 2 slutspelsmatcher.   

GoreTex Junior Pro AM, INSTÄLLT PGA COVID-19  

Satsning mot skolorna i kommunen har inte gjorts PGA COVID -19  



Det anordnades sommargolf från kommunens sida på Tomelilla Golf vilket var totalt 16 
timmar och 12 personer deltog.   

JD CUP, Utbyte mellan Araslöv och Tomelilla, Ryder cup liknande tema med övernattning 
på Araslöv, Vilket resulterade i vinst för våra juniorer.  
Nästa år är vi hemma på Tomelilla igen. 2-0 till Tomelilla  
  
Avslutning – Upprepning av en uppskattad Scramble där föräldrar mötte barn i en rydercup 
liknade match. Juniorerna VANN!  

ETT STORT TACK till alla som varit med och hjälpt till och stöttat vår verksamhet.  

Juniorkommittén 
 


