
 
 
 TÄVLINGSGRUPPER 2020 

 

För att få vara med i en tävlingsgrupp måste din hemmaklubb vara Örestads GK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupp 1 och 2 tränar på samma tider. Junior Team Örestad följer ett separat schema.  
Junior Team Örestad: Marie Wennersten-From som tränare  

Grupp 1 och 2: Anders Larsson och Marie Wennersten-From som tränare omväxlande 
 

Träningen omfattar 30 timmars gruppträning  
samt 4 x 25 min. individuella lektioner med Marie eller Anders.  

  

Vi har också ett upptaktsmöte med gruppen där föräldrarna bjuds in och förväntas närvara. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 

 
 
 

När du anmäler dig till en grupp förbehåller vi oss rätten att placera dig i den grupp som vi 
anser passar dig bäst just nu. Under året kan grupperna komma att ändras. 

 
 

De individuella lektionerna bokas separat med respektive Pro. 
Vi önskar föräldrahjälp för att organisera spelträningar. 

 
 
 

Anmälan med samtliga dessa uppgifter: 
namn – personnummer – e-mail – telefonnummer sker till marie@wennerstenfrom.com 

Hör gärna av dig om du vill diskutera ditt deltagande i dessa grupper 
 

 
 

Anmälningsavgiften 2.000 kr. för grupp 1 och 2 (avgiften är subventionerad av klubben) som ska 
betalas senast en vecka innan första träningstillfället till Örestads GK BG 5457-5964 

 
 

 

Måndag 10/8   18.00-19.30 
Måndag 17/8   18.00-19.30 
Måndag 24/8   18.00-19.30 
Måndag 31/8   18.00-19.30 
Måndag 7/9   18.00-19.30 
Måndag 14/9   18.00-19.30 
Måndag 23/9   17.30-19.00 OBS tid!! 
Söndag  29/9   10.00-13.00 avslutning 
 

Junior Team Örestad: 
Junior Teamet följer separat schema. 
Junior Team Örestad går inte att anmäla sig till 
utan deltagare blir istället utvalda av tränare 
och ledare. Vissa deltagare i Grupp 1 kommer 
också kunna bli utvalda i detta teams träningar. 

Måndag 30/3   18.30-19.30 
Måndag 30/3   19.30-ca.20.15 infomöte 

Måndag 6/4   18.30-20.00 
(Måndag  13/4 Ej träning – Norberg Open) 
Måndag 20/4   18.30-20.00 
Måndag 27/4   18.30-20.00  
Måndag 4/5   18.30-20.00 
Måndag 11/5   18.30-20.00 
Måndag 18/5   18.30-20.00 
Måndag 25/5   18.30-20.00 
Måndag 1/6   18.30-20.00 
Måndag 8/6   18.30-20.00 
Måndag 15/6   18.30-20.00 
 
 

Junior Team Örestad: 
För dig som blir kallad: 
• är 13-21 år  
• har officiellt handicap 
• tävlar i vårt juniorserielag 
• tävlar i klubbtävlingar  
• tävlar i Teen Tour och 

nationella tävlingar 

Hjärtligt välkommen till träningarna och aktiviteterna på Örestads GK 
 

Anders Larsson och Marie Wennersten-From  
Juniorkommittén Örestads GK 

	

TävlingsGrupp 1: 
För dig som: 
• är 13-21 år  
• har officiellt handicap 
• tävlar i vårt juniorserielag 
• tävlar i vårt skåneligalag 
• tävlar i Rookietour 
• tävlar i klubbtävlingar  

 

TävlingsGrupp 2: 
För dig som: 
• är 13-21 år  
• har officiellt handicap 
• tävlar i klubbtävlingar och 

efterhand i våra lag och 
Rookietour  
 


