
ELITMILJÖ
VASATORPS GOLFKLUBB | Juniorverksamhet och elitmiljö 2021 och framåt



Vårt DNA
kommer

alltid bygga
på GOLF



”Allt vi gör är en
del av en helhet”



MISSION
En mötesplats med stor gemenskap för alla

som vill utvecklas som golfspelare

VÄRDEGRUND
TILLSAMMANS - OMTANKE - KVALITET



TRAPPAN VASA TEAM

Future

Elite

Tour



ELITMILJÖ VASA TEAM
- Vi är ett lag som hjälper varandra för att utvecklas och nå våra 

mål.
- Gruppträning är basen i vår verksamhet och bedrivs året runt.
- Spelare förväntas att aktivt bidra till utvecklingsmiljön genom 

närvaro och engagemang i gemensamma gruppaktiviteter.
- Spelare i Vasa Team engageras i juniorverksamheten för att 

inspirera klubbens yngre barn och ungdomar.



ELITMILJÖ VASA TEAM
- Spelare erbjuds plats av klubbens ansvariga PGA-tränare.
- Grupptillhörighet utifrån utvecklingsnivå.
- Utvecklingsstöd erbjuds för den individuella utvecklingen; 

tävling eller träning.
- Utvecklingsstöd ges utifrån grupptillhörighet inom Vasa Team.
- Avtal/överenskommelser skrivs med spelare från 15 år.



VASA TEAM FUTURE
- Tävlar aktivt på någon tour utanför klubben: Rookietouren, Teen

Tour First.
- Tränar året runt.
- Deltar aktivt i gruppträning med tränare och ledare.
- Dokumenterar tävlingar i SwGT Online.
- Möjlighet till utvecklingsstöd för individuell utveckling enligt 

avtal.



VASA TEAM ELITE
- Elitsatsande junior.
- Tävlar regelbundet på Teen Tour Future eller högre, JMI, Slaget 

om Skåne.
- Deltar aktivt i gruppträning med tränare och ledare året runt.
- Tränar golf flera gånger i veckan året runt på egen hand.
- Individuell utvecklingsplan tas fram tillsammans med tränare.
- Dokumenterar träning och tävling i SwGT Online.
- Möjlighet till utvecklingsstöd för individuell utveckling enligt 

avtal.



VASA TEAM TOUR
- Elitsatsande spelare som gått ut gymnasiet.
- Professionella spelare, collegespelare, SGF Elitmiljö eller 

liknande miljö som möjliggör elitsatsning.
- Individuell utvecklingsplan.
- Dokumenterar träning och tävling i SwGT Online.
- Individuella träningsupplägg, kan efter önskemål utöka sin egen 

träning genom gruppträning med Vasa Team Elite. 
- Individuella partneravtal tecknas mellan Vasatorp och spelaren 

för utvecklingsstöd.



REPRESENTATIONSLAG
- För att kunna ta en plats i något av representationslagen ska 

spelaren vara en del av Vasa Team.

- Juniorserien Skåne, Elitserien & Div 1 Hogan, 4 omgångar.
- JSM Klubblag (vid avancemang från Juniorserien Skåne, 

Elitserien).
- SM Klubblag, Elitserien Damer & Herrar.



UTTAGNING TILL JUNIORSERIEN SKÅNE
Elitserien
- 4 spelare tas ut via kvalspel 18 hål.
- 3 spelare tas ut baserat på tävlingsintensitet, SGF Juniorranking, 

snittscore på tävling hämtat från Golfdata.

Div 1 Hogan
- 4 spelare tas ut via kvalspel 18 hål.
- 3 spelare tas ut baserat på tävlingsintensitet, SGF Juniorranking, 

snittscore på tävling hämtat från Golfdata.



UTTAGNING TILL JSM KLUBBLAG 
- Laget tas ut inför varje omgång. 

- I JSM består laget av 9 spelare (minst 3 av motsatt kön) varav 7 
spelar varje match (minst 2 av motsatt kön). 

- 5 spelare tas ut enligt SGF ranking vid ett förutbestämt datum.
- 4 spelare tas ut via kvalspel 18 hål.



UTTAGNING TILL SM KLUBBLAG
- Både Dam- och Herrlaget består av 6 spelare.

- 4 spelare tas ut efter SGFs officiella ranking vid ett förutbestämt 
datum.

- 2 spelare tas ut via kvalspel över 36 hål.

Datum för laguttagning enligt ranking TBA.
Datum för kvalspel TBA.



KONTAKT & FRÅGOR

Juniorverksamhet och elitmiljö
junior@vasatorp.golf
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