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Förslag till förändring av SGF:s
juniortävlingar
Inledning och bakgrund
Med jämna intervaller görs en översyn av Svenska Golfförbundets (SGF) juniortävlingar.
Senast en stor uppdatering genomfördes var 2017, då fyra spelnivåer på Teen Tour blev tre:
First, Future och Elite.
Skälet till förändringen var att antalet deltagare under en tid hade minskat, vilket gjorde att
spelare kunde komma med på högre nivå än de hade färdighet till. Touren bantades till tre
nivåer för att skapa en förskjutning så att spelaren skulle hamna på rätt nivå och inte behöva
resa långa sträckor för att möta jämbördigt motstånd.
Nu är det dags för nästa översyn av systemet. En projektgrupp har tillsatts av SGF, där vi nu
gör en översyn av systemet och bland annat tittar på tre utmaningar och
förbättringsmöjligheter identifierats med dagens system:
•

•

•

Stor nivåskillnad på Teen Tour Elite. Under de senaste åren har spelarantalet på Teen
Tour legat konstant på i snitt 1 125 spelare per omgång. Ett problem som dock belysts
är att Teen Tour Elite med sina 156 spelare har ett för stort spann mellan de som är
bäst och de som fått en uppflyttning från Future. Efter tre ronder kan det skilja så
mycket som 55–60 slag mellan de som ligger högst upp i resultatlistan och de som
ligger längst ner.
Få tävlingar ingår i världsamatörrankingen. Ett annat problem många vittnat om är att
det är för få tävlingar på Teen Tour som ingår i världsamatörrankingen (World
Amateur Golf Ranking, WAGR). För att en tävling ska ingå där måste den spelas över
minst 54 hål. I nuvarande system är det enbart Teen Tour Elite samt Future omgång 3
och 4 som ger poäng på WAGR.
Lyfta Teen Tour First som naturligt steg i tävlingstrappan. Sist men inte minst behöver
Teen Tour First lyftas för att det ska kunna vara en given plats för tävlande ungdomar.
First ska vara en tävlingsplats dit man vill ta sig och vara ett naturligt steg när man
spelat tävlingar på klubb och distrikt.

I detta remissunderlag kan du läsa mer om dagens system och projektgruppens förslag till
förbättringar inför 2023, samt hur du som tar del av underlaget kan lämna feedback på
förslagets olika delar och områden.
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Uppdraget
Under 2022 ska en översyn göras av hela Teen Tour, med ambition att implementera
eventuella förslag till förändringar till säsongen 2023.
Processen ska fokusera på att förädla Teen Tour med utgångspunkt från svaren som
inkommit i tidigare gjord enkätundersökning.
En projektgrupp har utsetts för att arbeta fram ett förslag som går ut på remiss brett till
Golfsverige. Projektgruppen består av representanter från SGF, klubb, distrikt och
intresseorganisationerna PGA och GAF.
Förändringsarbetet ska utgå från:
•
•
•
•

Vi sätter system före individ när vi jobbar för en stabil och utbildande
tävlingsstruktur.
En attraktiv tävlingstrappa som är enkel att förstå och har en tydlig logik i upp- och
nedflyttning.
En oinvigd måste kunna förstå vad tävlingarna leder till för att intresse ska skapas.
Långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras.

Projektgruppen består av:
Daniel Rosendahl, juniortävlingsansvarig Svenska Golfförbundet (projektledare)
Maria Bengtsson, juniortävlingsansvarig Bohuslän-Dal GDF
Mikael Jäder, junioransvarig Göteborgs GDF
Anna Dahlberg Söderström, klubbchef/tränare Kårsta GK
Niklas Hemmingberg, coach/ledare Landeryds GK
Carl Magnusson, coach Swedish Golf Team, Svenska Golfförbundet
Stefan Nilsson, sportchef Skånes GDF
Fredrik Svärd, juniortävlingsansvarig Stockholms GDF
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Nytt tourupplägg: Svenska Juniortouren
Arbetsnamnet för det nya tourupplägget är Svenska Juniortouren.
Förslaget bygger på fyra nivåer med ambitionen att ge spelaren ett jämt flöde i systemet och
goda möjlighet att spela på rätt nivå med lagom tufft motstånd. Systemet ska också ge
spelaren goda chanser att avancera om spelaren har den ambitionen.
Det nya upplägget ska ge avsevärt fler spelplatser med chans att både spela sig in på WAGR
samt samla poäng för de som redan kommit in.
Stegen ska inte ses som en trappa ut en linjär tävlingsmodell där man utan problem kan spela
på samma nivå under en hel säsong eller flera säsonger. Allt beror på vilken ambition
spelaren har.
Svenska Juniortouren spelas över sex omgångar där varje omgång ser ut enligt följande;

Elite

Challenge

Future

First

1 spelplats pojkar
och flickor

2 spelplatser pojkar,
1 spelplats flickor

7 spelplatser pojkar
och flickor

Ca 15 spelplatser
pojkar och flickor

Syftet med Svenska Juniortouren
•
•

Rikstäckande tävlingar för alla med kontinuitet och kvalitet
Ledorden är glädje, gemenskap och utveckling
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Svenska Juniortouren Elite
Syfte Elit
•

En arena att förbereda spelarna för internationell amatörelit och college.

Omgång 3 (JSM Match)

Omgång 1

Omgång 2

36+18 hål

18+18+18 hål

Spelas lördag-söndag

Spelas fredag-söndag

Omgång 4 (JSM Slag)

Omgång 5

Omgång 6

18+18+18+18 hål

18+18+18 hål

18+18+18 hål

Spelas torsdag–söndag

Spelas lördag–måndag

Spelas lördag–måndag

36 håls slagspelskval +
matchstege
Spelas torsdag–söndag

Fakta Elite
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtliga tävlingar spelas över minst 54 hål och ingår på både WAGR och SGF Golf
Ranking
Antal spelare per omgång: 54 pojkar och 24 flickor (förutom vid JSM Match då antalet
fortfarande är öppen till diskussion)
JSM Match spelas med 36 håls slagspelskval på torsdag följt av matchstege fredag–
söndag.
JSM Slag spelas med extra tuff banuppsättning och kvalgräns efter 54 hål
Swedish Golf Team Utvecklingsarena
Resultatrapportering
Vinnaren får wildcard till samma omgång året efter
Skyltas upp med sponsormaterial. SGF-flaggor, teemarkeringar
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Svenska Juniortouren Challenge
Syfte Challenge
•

En arena att förbereda spelarna för nationell amatörelit och för de som går
golfgymnasium eller har som ambition att göra det.

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

36+18 hål

36+18 hål

Matchspel

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

36+18 hål

36+18 hål

36+18 hål

Fakta Challenge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varje omgång spelas på två spelplatser för pojkar och på en spelplats för flickor
Samtliga tävlingar spelas 36+18 hål lördag-söndag
Antal spelare per omgång: 54 pojkar (per spelplats) och 24 flickor
Handicapgränsen är 6,0 för pojkar och 10,0 för flickor
Tre pojkar och tre flickor per spelplats och omgång flyttas upp till Elit. Särspel om
uppflyttning vid lika resultat
Arrangörsklubben erbjuds 1 wildcard per klass
Resultatrapportering
Skyltmaterial för att ge viss ”tourkänsla”
Utvecklingsarena med Swedish Golf Team
Utbildning om golfgymnasier
Utbildning om hur man tar sig till landslaget.
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Svenska Juniortouren Future
Syfte Future
•

En arena att förbereda spelaren på regional nivå och träna på att tävla.

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

36 hål

36 hål

Matchspel

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

36+18 hål

36+18 hål

36 hål

Fakta Future
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sju spelplatser per omgång.
39 pojkar och 15 flickor på varje spelplats.
Två omgångar spelas över 54 hål (WAGR och SGF Golf Ranking)
Fyra omgångar spelas över 36 hål (SGF Golf Ranking)
Vid varje omgång flyttas två pojkar och en flicka per spelplats upp till Challenge.
Särspel om uppflyttningarna vid lika resultat.
Handicapgränsen är för pojkar 10,0 och för flickor 14,0
Skåne och Stockholm arrangerar tävling i varje omgång
Spelarna lottas i åldersgrupperna 13–16 samt 17–21 år
Skyltmaterial för att ge viss ”tourkänsla”
Utvecklingsarena Supercamp/distrikt
Utbildning av föräldrar om ranking samt andra aktuella frågor
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Svenska Juniortouren First
Syfte First
•

En arena att förbereda spelaren på lokal nivå och träna på att tävla. Tävla ska vara
roligt.

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

18 hål

18 hål

36 hål

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

36 hål

18 hål

18 hål

Fakta First
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Två omgångar spelas över 36 hål och ger poäng på SGF Golf Ranking
Tävlingen ska vara öppen för minst 54 pojkar och 24 flickor
Fyra omgångar spelas över 18 hål
Fyra pojkar och två flickor flyttas upp till Future från varje spelplats och omgång.
Särspel om uppflyttningarna vid lika resultat
Valfritt för distrikten att arrangera denna nivå
Handicapgränsen är för både pojkar och flickor 30,0
Spelarna lottas i åldersgrupperna 13–16 samt 17–21 år
Skyltmaterial för att ge viss ”tourkänsla”
Webbutbildning av tävlingsledare för att kunna möta spelarna på bästa möjliga sätt
Startkit till varje deltagare
Inbjudan till varje arrangerande distrikt att finnas på plats och göra aktiviteter
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Övriga tävlingar som hänger ihop med touren
Grand Opening:
•
•
•
•
•
•

Årets första tävling med chans att spela sig in till första omgången på Elite
Spelas över 54 hål och tre dagar
102 pojkar och 54 flickor i startfältet
Spelas lördag-måndag
Cut efter 36 hål
Åtta pojkar och fyra flickor direktkvalificerar sig till Elit omgång 1

Tourfinal:
•
•
•
•
•

54 hål under tre dagar
Spelas lördag-måndag
Fyra klasser, pojkar och flickor 13–16 samt 17–21 år
Pojkklasserna har vardera 27 deltagare och flickklasserna har 12 deltagare
Kvalificering till finalen sker genom Svenska Juniortouren order of merit
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Feedback på förslaget senast den 31 juli.
Projektgruppen tar nu gärna emot feedback på detta remissförslag. Vi ber om din
återkoppling på följande delar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördelar och nackdelar med tre respektive fyra nivåer.
Antalet spelplatser per omgång och totalt.
Är tourens syfte rimligt. Är syftet på varje nivå rimligt.
Är insteget till den första nivån lagom.
Riskerar vi att missa eller tappa spelare med denna modell.
Antalet tjejer per spelplats. Större startfält på färre spelplatser eller färre på fler
spelplatser.
Antalet uppflyttningsplatser från de olika nivåerna.
Spelformer.
Namnet på hela tävlingsupplägget samt de olika nivåerna.
Övriga medskick.

Vänligen mejla dina synpunkter till junior.remiss@golf.se, senast den 31 juli 2022.

Stockholm juni 2022
Daniel Rosendahl
Ansvarig för juniortävlingar
Svenska Golfförbundet

