
 
 

Tävla i Golf med Danderyds GK’s Tävlingsgrupp för juniorer.  

Golf är en kul och social sport där alla kan vara med, oavsett hur den spelas. Ambitionen med din golf 

väljer du själv – spela för att ha kul med kompisar eller att ge dig själv en sportslig utmaning i 

tävlingar på nybörjar till etablerad nivå och tillsammans som ett lag träna och utvecklas tillsammans. 

Danderyds GK ger genom Tävlingsgruppen alla juniorer i klubben möjlighet att på ett stimulerande 

och roligt sätt utveckla sitt golfspelande tillsammans med andra. Klubbens PGA tränare, Fredrick 

Andréason leder verksamheten. I Tävlingsgruppen tränar vi tillsammans för att utvecklas som 

golfspelare och representera DGK i Stockholms Golfförbunds, SGDF olika tävlingar som anordnas på 

golfbanor i Stockholmsområdet under säsongen.   

”SGDF arrangerar tävlingar för juniorer som är nya inom golf ändå upp till tävlingar för mer 

etablerade spelare. Vi vill erbjuda bra genomförda tävlingar med hög kvalité som genomförs på ett 

sportsligt och rättvist sätt för samtliga deltagare. Mer information om lag och individuella tävlingar 

hittar ni på sgdf.se.” 

DGK tävlingsgrupp består av både tjejer och killar som gemensamt tränar golf från januari till 

december. Verksamheten sanktioneras ekonomiskt av DGK och bedrivs utomhus under säsong och 

inomhus under vintern. 

Från v.3 till v.8 är tränar vi onsdag 18 januari kl 18-20 på Täby Indoor Golf. 
 
Träningar 2023 

Vecka Aktivitet  Antal tillfällen/vecka 

  3 - 8 Simulator / Minigolf 1 

10 - 13 Simulator / Minigolf 1 

16 - 23 Utomhus  1 + tävling 

34 - 39 Utomhus  1 + tävling 

45 - 50 Simulator  1  

Förväntningar  

• Vilja utvecklas som golfspelare och tävla i golf. 

• Delta i minst 5 tävlingar per säsong. 

• Medlem i Danderyds Golfklubb 

• Officiellt hcp, 54-30 Mini Tour och <30 för Rookie Tour 

Prova på 
Vi erbjuder möjligheten att prova på vid ett tillfälle och därefter besluta om fortsatt deltagande. 
Kostnad för deltagande styrs delvis av antalet så vi håller det öppet tillsvidare då vi hoppas få in nya 
deltagare framöver. Inomhusträningen är igång så det är bara att hänga på. 
 

Kontakta lagledare Per Wennersten eller tränare Fredrick Andréason för mer information och 

anmälan till prova på tillfälle. 

 

Tränare     Lagledare 

Fredrick Andréasson     Per Wennersten 

073-993 55 63     070-255 95 11 

fredrick.a@pgasweden.golf    per.wennersten@gmail.com 
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