
Spelare 16-21 år  
 
Riktlinje: Har fyllt 16 år och deltar i NSGK:s träningsgrupper. Har en inställning och målsättning att bli 
mycket duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att spela bl.a. Divisionsspel men också på de etablerade 
tourerna. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt handicap - men inställning, målmedvetenhet och 
utveckling är de viktigaste egenskaperna  

Tävling: Som spelare ska du representera golfklubben på distriktstävlingar, Teen Tour, Junior  

Masters Invitational och lagtävlingar när du blir uttagen. Du ska delta i KM om den inte krockar med någon 
annan planerad tävling som är viktigare för din utveckling.  

Tävlingsbidrag: Golfklubben stöttar spelare som satsar på sin golf. Detta gör vi främst genom att erbjuda en 
bra verksamhet där du får möjlighet att utvecklas som golfspelare. Att satsa på sin golf kostar också pengar 
och därför ges ett ekonomiskt stöd i form av bidrag till startavgifter och resekostnader i samband med 
tävling.  

Varje spelare skriver ett kontrakt med NSGK där det klart och tydligt står vad klubben erbjuder dig som 
tränar och spelar för oss, men också vad klubben ställer för motprestationer på dig som tävlande junior i vår 
verksamhet.  

Vill du se hur kontraktet ser ut? Maila till filip@nsgk.se så berättar vi mer.  

Spelare 22-23 år  
 
Vid 22 års ålder, när spelare övergår från junior till senior står man vid ett vägskäl. Antingen väljer spelaren 
att fortsätta som amatör eller bli proffs. Väljer spelaren en proffskarriär med målsättning att etablera sig på 
de högsta tourerna erbjuds spelaren att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer dock klubbens 
övergripande riktlinjer som säger att alla medlemmar över 22 år betalar för sin egen golf, men för att skapa 
bra förutsättningar för spelaren ekonomiskt erbjuder vi en mjuk övergång och stöttar under en två-års 
period (22-23 år) med samma tävlingsbidrag som gäller för juniorer.  

Proffs över 23 år  
 
Klubben kan teckna affärsmässiga avtal med proffsspelare över 23 år om det finns förutsättningar och det 
sker i så fall direkt med klubbledningen. Spelaren tillhör och spelar på Future Tour, Swedish Golf Tour, 
Nordiska Ligan, Challenge Tour, European Tour och liknande tourer i världen.  
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