Välkommen till Swedish Golf Team Invitation!
Den här tävlingen är skapad för att ge er som spelar en försmak av hur tävlingsbanor är uppsatta
på lite större mästerskap, främst internationellt och även på tournivå.
Detta innebär att tee’s är satta med en del eftertanke, att aggplaceringarna konsekvent är riktigt
tuffa, och även att ruffen är lite värre än vanligt.
Se det här som en chans att lära er hantera att ni troligtvis behöver spela lite enklare, och med
större marginal. Alla kommer ha det tufft därute, och den som spelar strategiskt smartast kommer
ha ett stort övertag. Vi hoppas också att ni genom att exponeras för en sådan här utmaning får en
större förståelse för era egna styrkor och svagheter och utifrån det kan skapa en bra
utvecklingsplan för framtiden.
Det kommer nnas ett antal landslagscoacher på plats under tävlingen som med stor ny kenhet
kommer se hur ni tar er an de utmaningar vi försökt skapa åt er.
Vi önskar att ni som använder SwGT.se fyller i statistik för alla varv. Om du inte gör det så gå in på
www.SwGT.se och skapa ett konto med aktiveringskod ”swgt18”. Det nns lmer och beskrivningar
hur man fyller i sin statistik. Detta kan hjälpa oss att i efterhand ge er feedback på hur fältet som
stort och hur ni som individer hanterade spelet.

TILL ER FÖRÄLDRAR OCH TRÄNARE SOM ÄR PÅ PLATS
På fredag 7/10 kl. 16.00 bjuder vi in till ett samtal i klubbhuset (delen längst in till vänster närmast
poolen) där vi vill utveckla våra tankar kring den här tävlingen, varför vi anordnar den och vad
syftet från vår sida är.
På plats kommer även Johan Sköld från Callaway att vara, han kommer kort prata om utrustning.

På lördag 8/10 kl. 10.00 bjuder vi in till ett möte särskilt riktat till er idrottsföräldrar som leds av
Peter Östlund, en av våra mentala experter inom SwGT. Vi hoppas så många av er som möjligt vill
komma och ägna en liten stund av dagen åt ett väldigt viktigt område.

Vi ses i dagarna!
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