
 
 
 
Hej tjejer, föräldrar och junioransvariga på golfklubbar runt om i 
Västmanland! 
 
 

Nu är det dags att köra igång med en ny golfsäsong! I år ska vi göra en tjejsatsning för att vi 
vill att flera tjejer ska tycka att det är roligt att spela golf i Västmanland. Hela Sverige 
kommer att göra denna satsning under 2017 och här i länet har jag fått ansvaret men också 
förmånen att hjälpa dessa underbara tjejer!  
 
Detta riktar sig mot alla tjejer som är mellan 7 till 18 år och är medlemmar på en av 
Västmanlands golfklubbar. 
 
Vi har bestämt oss att vi ska ha 5 träningstillfällen som varar 1 h 30 min på olika klubbar i 
länet. Dessa kommer vara utspridda under maj, juni och augusti. Till största del kommer vi ha 
träningarna på lördagar eller söndagar så att de tjejer som har en liten bit att åka också kan 
delta. Tidigare år har vi haft ett träningsläger på Frösåker GK men i år har vi tänkt lite 
annorlunda och hoppas att flera träningstillfällen kan generera att flera tjejer kan vara med på 
träningarna. Den 6:e träningen och avslutningen är i augusti och kommer att vara ca 2,5 - 3h 
med en liten tävling i slutet och hamburgare-och korvgrillning. 
 
För stunden har vi ett datum spikat och det är på Köpings GK, lördag den 13 maj mellan kl 
10:00-11:30.  
FÖR ANMÄLAN: Om en tjej kan och vill vara med på den här träningen så kan ni enkelt gå 
in och anmäla henne på den här länken nedan. Då vet vi hur många tjejer som kommer att 
delta på dessa träningar men vi ser också hur stort intresset är trots att just er tjej kanske inte 
kan delta på just denna träning. Ni kommer få en ny länk för varje träningstillfälle under året 
så snabbt vi har ett ny träning och datum spikat. Då kommer en ny länk skickas ut till varje 
junioransvarig på varje golfklubb för att skickas vidare till tjejerna och föräldrarna. Om ni är 
osäkra på om den junioransvariga har era kontaktuppgifter så ta bara kontakt med klubben. 
 
http://doodle.com/poll/yf8w96n2yf87v8r4 
 
Jag som kommer att ta hand om era tjejer på träningarna heter Sofia Ljungqvist. Jag tävlar 
professionellt i golf i Sverige och Europa men tycker att det är värt att avsätta tid för detta i år. 
Har varit med och hjälpt till på lägret på Frösåker under några år så jag har träffat en del av 
tjejerna men kanske också några föräldrar. Jag har varit medlem på Västerås Golfklubb sedan 
jag var väldigt liten. Kommer mycket väl ihåg hur kul jag tyckte det var att både ha jämnåriga 
golfkompisar men också att kunna se upp till de äldre och duktigare spelarna. Det är bara en 
av anledningarna varför jag är med och hjälper till med den här tjejsatsningen. På träningarna 
kommer vi självklart att träna och lära oss nya grejer inom golfen men jag vill också att 
tjejerna ska vilja vara med för att de tycker att det är roligt, de får träffa andra tjejer och att vi 
slutligen kan bli en stor grupp golftjejer från Västmanland som kan hjälpas åt och peppa 
varandra, förhoppningsvis som ett lag, trots att detta egentligen är en individuell idrott. Jag 
hoppas att jag ska kunna motivera och inspirera tjejerna till att fortsätta med golfen! Vi är 
Golftjej Västmanland. 
 

http://doodle.com/poll/yf8w96n2yf87v8r4


Om det är någon klubb som direkt känner att det vore jättekul att vi kommer till just er klubb 
och har en av våra träningar, hör gärna av er. Annars kommer jag höra av mig! 
 
 
Vi hörs & ses / 
Sofia Ljungqvist 
073-738 71 48 
sofia_ljungqvist@hotmail.com (obs. anmälan sker på länken, inte till mailen! Har ni en fråga, 
tveka ej…) 

 
 
 
 
 

 
Bild från en tjejträff på Frösåker 2016 
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