
From: Skånes Golfdistriktsförbund Junior/Elit - To: stefan.nilsson@skgf.se - Cc:  - Date: 22 januari 2023 10:58
Subject: Vintertour, träningar och tävlingar 2023 nu börjar vi snart...

Skånes Golfförbund Junior/Elit
Säsongen närmar sig

Junior Vintertour
Ny säsong 2023
Vi börjar den 29/1 på Bedinge GK (om vädret tillåter). Det är 5
deltävlingar i en gemensam klass med både brutto och netto
priser. Order of Merit för varje klass med final på Landskrona
GK den 26/3. Anmälan är öppen välkomna!

Anmälan och mer info här 

Slaget för tjejerna

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.skgf.se%2Fse%2Fgts%2Fjunior-vintertour/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/RO-jzsj1HrBeYr6xN6tDH_PYnHQ=305


Inomhus - Simulatorgolf
Vi träffas varje söndag och tisdag på RUFF i Helsingborg. Där
är alla tjejer välkomna mellan 10 -15 år. Ta med dig en kompis
som vill testa, vi finns på plats och hjälper både dig och din
kompis. Varje träff är ca 2 timmar där vi även fikar och umgås.
Mer info om tider och datum finns på länken nedan, välkomna!

Läs mer och anmäl dig här

Träna på Hylliekrokens Golfcenter
Kom och slå bollar med oss
Säsongen närmar sig och vi kommer att finnas på Hylliekroken
varje torsdag med start 26/1 från 17.30 - 19.30. Där träffas vi
och tränar lite tillsammans. 

Vi ger lite tips och berättar om våra aktiviteter i Skåne och du
träffar andra golfare som vill se bollen flyga. Det är helt
kostnadsfritt för juniorer och föräldrar får Happy Hour pris på
rangebollar och kan låna klubbor fritt.

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.skgf.se%2Fse%2Fgts%2Fslaget-for-tjejerna/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/iflwDE05_K-s_r454TOrswAaj5c=305


Läs mer och anmäl dig här 

Svenska Juniortouren 2023
Missade du vår senaste sändning om Svenska Juniortouren.
Ingen fara du kan se den här när Daniel Rosendahl från SGF
berättar om bakgrunden och hur det kommer att fungera
säsongen 2023. 

Senaste YouTube sändningen

Har din klubb anmält er?
Många klubbar har redan gjort det, men vi saknar några. Sista
dagen för att anmäla klubben till våra lagaktiviteter är 31/1. 

Anmälan finns på hemsidan under anmälan och på vår första
sida Junior/Elit. Alla anmälningar går till GIT Tävling så att man
kan själv se vilka klubbar som redan anmält sig. 

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.skgf.se%2Fse%2Fgts%2Ftraning/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/BdRl12ERaIO81aazMdh65b60J3k=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fyoutu.be%2FNPoWEWkuzKs/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/BFC2fyl1vVGBDa9b81kntXm7gIM=305


Laganmälan 2023

 

YouTube live
Nästa sändning 31/1 
Tema våra aktiviteter 2023. Vi berättar om årets nyheter och
hur uppläggen ser ut för de olika aktiviteterna. 

Prenumerera gärna på vår YouTube kanal så missar du inga
sändningar framöver, klicka på länken nedan och anmäl dig
direkt. 

YouTube Skåne

Inga fler utskick tack

Vill du inte ha fler utskick från golfdistriktsförbundet? Logga in i Min Golf , gå till
Mina inställningar > Sekretess och nix. Bocka ur Jag lämnar samtycke till att ta
emot information från > Golfdistriktsförbundet.  

Följ oss i sociala medier!

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.skgf.se%2Fse%2Fgts/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/hQG9J-K-IeX6cf8giLjNB70mz7s=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCuUrJpM3Q7L5ApQDPMgHwnQ/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/E-w0wUfteLqM7XeWSBqJ3wUW15c=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.facebook.com%2FSk%C3%A5nes-Golff%C3%B6rbund-Junior-och-Elit-309217775792971/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/PqQmX6JP9ZjMdUUEbHMqKuX6hzQ=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskanes_golfforbund_junior_elit%2F/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/m0_VQtJWZE-iYaxXuevBXd_310I=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCuUrJpM3Q7L5ApQDPMgHwnQ/2/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/zczqso3HsfCWKVbHAjZRzpujMoI=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.tiktok.com%2F@skgf_junior_elit/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/5l7vLbrcmbAUs0bZBV2UUUr1qRg=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Ftwitter.com%2FElitSkanes/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/mFRiGzXSzJTxEad24MKvA31HRtM=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F80945804%2Fadmin%2F/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/Zm0BgjybSrTR5A_n9qEWtZDwSwA=305
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fmingolf.golf.se%2FSite%2FSettings%2FPrivacySettings%23%2F/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/ZIAlFtNCYtkrd5qDYA1UfDL8Pp0=305


Hemsida: www.skgf.se
Kontakt: junior@skgf.se

Adress: Golfvägen, 234 34 Lomma
Personuppgiftshantering

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.skgf.se%2Fse/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/-e2cZaa9og9wt8cH8WFNEGKuIx8=305
mailto:junior@skgf.se
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fgolf.se%2Ffor-klubben%2Fgolfens-it-system%2Fpersonuppgiftspolicy%2F/1/01020185d8ea2959-51cf4b61-97eb-4250-a461-a7737cabc27e-000000/trA7TmLuUV9nUCJpDONTizHysfs=305

