
GreenTeam - Dalsjö Golfs ungdomssatsning 
På Dalsjö utbildar vi våra ungdomar i åldern 5-21 år att bli goda medborgare. Genom att starta 
vårt GreenTeam har vi tillsammans satt ramarna för en livsstil som kommer att sätta prägel på 
såväl golfen som samhället i övrigt. Dalsjö Golf ställer inte bara krav på att ungdomarna skall 
följa de tio budorden på golfbanan. De skall också efterlevas i skolan, på fritiden och i hemmet. 
Vår avsikt är att, i samband med golfen, stöda ungdomarna i deras utveckling genom att 
informera och framförallt diskutera hur ungdomar och vuxna bör samverka på golfbanan och ute 
i samhället. 
 
 

 
 
"ÅRETS JUNIORVÄNLIGA ANLÄGGNING 2012" 
Varje år utser Svenska Golfförbundet Årets juniorvänliga golfanläggning bland de som tilldelats 
guldcertifikat under året. 
 
 
2012 - Dalsjö GK 
"Dalsjö Golfklubb har med en unik satsning, Green Team, byggt upp en organisation där 
juniorerna står i centrum.  Med många utbildade, engagerade ledarteam i alla åldrar skapar Dalsjö 
Golfklubb en positiv miljö. Det skapas glädje och förutsättningar för juniorernas spelarutveckling 
när juniorverksamheten har en central del i hela golfklubben." 
 
 
 
       
 
GreenTeam-verksamheten startar som vanligt vecka 19, i början av maj. Vi kommer att göra vissa 
anpassningar enligt rekommendationer gällande rådande läge med covid-19. 
 
Börja med att anmälan ditt barn via mejl direkt till karin.sandstrom18@gmail.com Mejla deltagarens 
namn och ålder samt eventuellt golf-id och hcp. Om ditt barn är ny i GreenTeam så skriv gärna lite 
information som kan vara bra att veta, t.ex. eventuell tidigare golfvana, speciella behov etc. 
 
Fyll sedan i anmälningsformuläret som ligger här under i undermenyn, så att vi får alla uppgifter vi 
behöver. 
  
Välkommen till GreenTeam! 
 
       
 

Länk till Svenska Golfförbundets sida med juniortävlingar 

       

mailto:karin.sandstrom18@gmail.com
https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/juniortavlingar/


Börja spela golf 

Välkommen till GreenTeam 2021 

Kom med i vår ungdomsverksamhet - GreenTeam 

 

Anmälningsformulär till en träningsgrupp och mer information hittar du på 

www.dalsjogolf.se, under Klubben, GreenTeam – Juniorerna. 

 

I GreenTeam tränar du i en träningsgrupp och får instruktion av utbildad tränare. Du har 

gruppträning på kvällstid tillsammans med kompisar under veckorna 19–26 och 31-37, och 

dagträning 2 tim/vecka under veckorna 27-30. Dessutom anordnas ett breddläger v25 månd-

torsd till särskild kostnad. På vår Lilla bana kan man komma igång med att ”spela på bana” för att 

sedan utvecklas så att man blir redo att kunna spela vår Stora bana. Många juniorer hänger på 

banan hela dagarna och spelar/tränar tillsammans. En underbar plats att tillbringa sommarlovet 

på. Föräldrar behöver inte vara golfspelare för att juniorerna ska kunna hålla på med golf. Det 

funkar utmärkt att ”skjutsa och hämta” som i andra sporter. Golf hinner juniorerna spela/träna 

hela dagarna och ändå gå på andra sporters träningar på kvällen. Våga testa! 

 

 

Anmäl dig till en nybörjarkurs 

 

Om du är intresserad bör du samtidigt anmäla dig till en nybörjarkurs, som omfattar såväl teknik, 

regler, säkerhet och etik. Klubben arrangerar om möjligt en särskild sådan kurs anpassad för 

barn. Du anmäler dig samtidigt som anmälan till GreenTeam. 

Deltagaravgift för träningsgrupp (v 19-26 och 31-37): Golfkul 600 kr (5-8 år) 1 tim/vecka, 

Breddgrupp fr.700 kr (9-21 år) 1-2 tim/vecka. 

GreenTeam ställer sedan upp med en fadder, om du inte har någon spelare du känner, som kan 

hjälpa dig att komma ut på banan. 

Egen utrustning i form av klubbor, bollar och en bag kostar från 1 000 - 1 500 kr. 

 

Lilla banan är en Pay and Play bana där kan man spela på utan att vara medlem och man betalar 

greenfee. Juniorer t.o.m.16 år spelar gratis.  Klubbor finns att låna och ring då gärna i förväg. 

 

 

Gratis ”prova-på-golf” 

 

Om du inte vill anmäla dig direkt till verksamheten inbjuder vi till gratis prova-på-golf på 

nedanstående tider. Du kommer att kunna låna klubbor och få tips av klubbens utbildade 

instruktörer. Erbjudandet gäller max två gånger därefter vill vi att du tar ställning om du vill 

komma med i verksamheten. Om du är intresserad av att få Prova-på-golf bör du anmäla dig till 

klubben på tel 0243-22 00 95 eller 0243-22 00 80 eller direkt till Karin 070-594 98 73. 



 

 
 
Välkommen 
 
Karin Sandström, GreenTeam ansvarig  mobil: 070-594 98 73, e-
post: karin.sandstrom18@gmail.com 

       

Uppträdande och stil på Dalsjö 
 
GreenTeam ska vara kända för att uppträda på ett sådant sätt att de såväl på golfbanan som 
utanför utgör ett föredöme för andra ungdomar. 
 

Uppträdandet ska präglas av följande budord. 

GreenTeams 10 budord  

1. Spela med så många olika människor som möjligt 
2. Var en hjälpsam och god kamrat 
3. Visa artighet och ödmjukhet 
4. Prata aldrig negativt om någon golfbana 
5. Håll vår bana ren och snygg 
6. Bär inte keps i klubbhuset 
7. Ställ tillbaka rangehinken 
8. För alltid rätt antal slag på scorekortet 
9. Laga efter Dig på alla klippta ytor 
10. Var ett föredöme för Dalsjö Golf, även utanför klubben 

Ha kul! 

 

Dalsjö Golf ställer inte bara krav på att ungdomarna ska följa de tio budorden på golfbanan. De 
ska också efterlevas i skolan, på fritiden och i hemmet. 

 

Klubben verkar för en bra ungdomsmiljö där våra ungdomar är s.k. Dalsjö-ambassadörer och 
företräder Dalsjö-andan och de värderingar klubben vill fostra ungdomarna i. Vi vill påverka 
ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol, tobak och snus. Vi ska informera om 
fördelarna med att äta rätt sammansatt kost och att få tillräcklig mängd sömn. I klubbens 
grundsyn ingår att ungdomarna inte får försumma sina studier och att inte hindras att delta i 

mailto:karin.sandstrom18@gmail.com


andra idrotter. Klubben ska också informera föräldrarna om vikten av att få deras stöd för att 
ungdomarna ska få en bra idrottsupplevelse. 

 

       

 

Träningstider och kostnader för GreenTeam 

sommarträning 2021 
 

 

GreenTeams veckoträningar    

Kvällsträning v.19-26 och 31-37 samt 

för alla breddgrupper anordnas Sommargolfskola v27-v30, må kl 10-12. 

Träningsstart v19  -  Sista träningsveckan är v37 

GOLFLÄGER PÅ DALSJÖ  2021 - v25 , dvs må21/6 - torsd 24/6 i juni månad. (för breddgrupp och 
uppåt) Separat inbjudan och separat anmälan/kostnad för deltagande på det. Men subventionerat 
pris för GreenTeam juniorerna. 

Träningsgrupp Dag/tid Kostnad 

för träningsgrupp 

GOLFKUL Miniknatte, 5-6 år Onsdagar kl.17.00 - 18.00  
Nya Miniknatte-föräldrar som ledare behövs! 

600 kr 

GOLFKUL Knatte, 7-9 år Onsdagar kl.17.30 - 18.30  600 kr 

Bredd Grönvit  

 (1:a året när man flyttar upp fr 

Knatte, och också går Nybörjarkurs) 

___dagar kl. __.__-__.__  Nya föräldrar som ledare 

behövs för att ny-starta denna grupp! 

700 kr 

Bredd Grön (fr ca 10 år, och klarar att 

spela på Stora banan) 

Torsdagar kl. 18.00 - 20.00 700 kr 

Bredd Blågul (mest "fotbollskillar", ca 

12-15 år) 

Tisdagar kl. 17.00 - 19.00  800 kr 

Bredd Lila (yngre tjejer, 12-15 år) tränar 

ihop med Orange 

Tisdagar  kl. 18.00 - 19.00 
Torsdagar kl.17.30 - 19.00 

800 kr 

  

Bredd Orange (12-15 år, tävlar flitigt) Tisdagar   kl. 18.00 - 19.00 

Torsdagar kl.17.30 - 19.00 

800 kr 



Bredd Rosa (tjejer, 16-21 år) Tisdagar    kl. 18.00 - 20.00 

Torsdagar  kl. 18.00 - 20.00 

800 kr 

Bredd Röd (killar, 16-21 år) Tisdagar    kl. 18.00 - 20.00 

Torsdagar kl. 18.00 - 20.00 

800 kr 

Utveckling gul/vit (killar, 16-21 år) Tisdagar    kl. 18.00 - 20.00 

Torsdagar  kl. 18.00 - 20.00 

800 kr 

Talang Måndagar DGT (fr. kl.16.00) 

Onsdagar  kl.16.45 - 18.45   

vissa torsdagar kl.16.30-17.30 

 

 

 

GreenTeams utvecklingsstege  
Verksamheten inom GreenTeam utgör en viktig grund för golfspelets idrottsliga utveckling 

inom Dalsjö Golf. De olika utvecklingsstegen framgår av nedanstående figur. 

 

 

       

 



GreenTeam Golfkul 

 

 

GreenTeams veckoträningar (Kvällsträning v.19-26 och 31-37) 

 

Vi planerar för att starta ONSDAG  12 maj 2021, 

MINIKNATTAR kl 17.00-18.00   Nya föräldrar som ledare behövs till våra yngsta - gruppen 

Miniknatte 

KNATTAR kl. 17.30-18.30 

 

Vi använder oss av GOLFÄVENTYRET i vår verksamhet. 

 

Golfäventyret är spelarutveckling för barn, där de steg för steg utvecklas som golfare - en 

uppgiftsinriktad inlärning istället för resultatinriktad. Här utgår träningen från spelet och när du 

klarar utmaningarna i det första steget är det dags att "levla" till nästa steg 

 

 

Fyra steg för barnen 

I Golfäventyret lär sig barn hur man spelar golf på banor som är korta samt hur de stegvis tar sig 

ut på stora banan med handicap. Till varje bana finns övningar, några regler och några 

golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem. 

 

 

Utgå från spelet 

 

Vi tror att barn lär sig bäst om träningen utgår från spelet. Först börjar barnen spela och träna på 

30-banan, som har de lättaste övningarna, och gör alla övningar och utmaningar. När barnen 

tycker att de kan och klarar av övningarna på ett lätt sätt, är de redo att ta nästa steg och kan 

”levla” till en något svårare nivå. De tar alltså ett steg i taget, nivå efter nivå, och kommer till slut 

att ha ”levlat” från de enklaste övningarna till de svårare, och från den korta banan till spel på 

stora banan med handicap. 

Läs mer här om Golfäventyret 

 

 

Målgrupp 

Barn som är mellan 5 och 9 år. Golfkul delas in i följande två grupper 

Miniknattar 5-6 år 

Knattar 7-9 år 

 

 

https://golf.se/spelet/golfaventyret/


Mål 

 

Att deltagarna genom enkla bollövningar får lust att prova på golf. 

 

Att flertalet av deltagarna tycker att golf är roligt och går vidare till nybörjarkurs och GreenTeams 

övriga steg. 

 

 

Strategi - så gör vi för att nå målen 

 

Verksamheten har fokus på enkla bollekar och genomförs av en grupp föräldrar med stöd av 

ungdomar ur Talang och Utveckling utbildade i ”Golf för barn” 

 

Genomföra kul bollövningar enligt ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och 

"Golfäventyret" 

 

Genomföra erfarenhetsutbyte mellan ledare och tillämpa GreenTeams ledarhandbok med bl.a. 

exempel på praktiska övningar 

 

Variera övningarna från gång till gång efter ett särskilt schema 

 

Rekrytera nya deltagare via klubbens hemsida och nyhetsbrev samt genom mun-till-mun-

metoden inom och utanför klubben 

 

Marknadsföra ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och Golfäventyret 

 

 

Förutsättningar för att delta 

Inga förkrav 

Inget krav på egen utrustning 

”Prova-på” gäller endast 2 tillfällen 

Medlemskap endast till låg symbolisk avgift 

 

 

Detta får deltagarna av klubben 

Ledarledda golfövningar "Golfkul" 1 tim/vecka under veckorna 19-26 och 31-37. 

En sponsrad GreenTeam-piké 

1 pollett/dag för halva ordinarie pris 

Dagens rätt på Dalsjö Golfkrog till ett subventionerat pris 

 

 



Detta förväntar sig klubben 

 

Att deltagarna deltar regelbundet i golfövningarna 

Att föräldrarna stöttar barnen och visar att de engagerar sig i deras utveckling inom golfen 

Att föräldrarna alltid ser till att barnen anmäler sig till ledarna vid golfövningarna 

Att föräldrarna aktivt hjälper till som vuxna ledare 

 

 

Behov av resurser för genomförande (kostnader) 

 

Vuxna ledare i form av föräldrar, som erbjuds ledarutbildning 

Rangekostnad 

Golfäventyret-träningsmaterial 

Golfäventyret-bok 

GreenTeam-piké 

Klubbset för utlåning 

 

       

 

GreenTeam Bredd 
 

 

Målgrupp 

Barn och ungdomar som är 8 år och äldre och som vill träna och spela golf i första hand för att de 

tycker att det är roligt 

 

Bredd delas in i följande grupper: 

Grönvit (yngre barn som deltar i pågående nybörjarkurs) 

Grön 

Blågul  

Orange  

Lila (tjejer) 

Rosa (tjejer) 

Röd 

 

 

Mål 

Att deltagarna efter genomförd träning har grönt kort eller officiellt hcp 

  



Att deltagarna ska tycka att det är roligt att börja delta i tävlingar på Dalsjö och näraliggande 

banor 

 

 

 

Strategi - så gör vi för att nå målen 

Genomföra både sommar- och vinterträning 

  

Instruktörs/proledda träningar 1-2 gånger per vecka under säsong. Grupperna grönvit, grön, 

blågul, orange, lila och röd leds av utbildade instruktörer. Gruppen rosa leds av klubbens PGAPro, 

som i övrigt 

leder träningen i övriga breddgrupper minst en gång per år  

 

Arrangera träningsläger och tävlingar 

  

Ett ledarteam bestående av en ansvarig gruppledare och minst ytterligare en ledare per grupp 

samt föräldrar som aktivt hjälper till vid träningarna 

  

Sporra till egna träningar och tävlingar i olika spelformer  

 

Utbilda ledarna i SGF: s ledarutbildning steg 1 ”Golf för barn” och steg 2 i ”Golf för ungdom” 

 

Genomföra erfarenhetsutbyten mellan ledare och tillämpa GreenTeams ledarhandbok med bl.a. 

exempel på praktiska övningar 

 

Program för golfvett och -regler 

 

Program för de tävlingssugna, där de utvecklas som golfare och får en utbildning i hur det är att 

delta i tävlingar  

 

Marknadsföra ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och materialet 

"Golfäventyret" 

 

Rekrytera från ”Golfkul”, genom ”Prova-på-golf” vid friluftsdagar och vid nybörjarkurser 

 

 

Förutsättningar för att delta 

Minst grönt kort eller deltar i pågående nybörjarutbildning 

  

Att vara medlem i klubben alternativt söka 

medlemskap i klubben efter slutförd nybörjarutbildningen 

 

Egen utrustning 

 

Att man ställer upp på ”GreenTeams 10 budord” 

 

 



Detta får deltagarna av klubben 

Instruktörsledd golfträning 1-2 tim/vecka under veckorna 19-26 och 31-37 och dagträning 2 

tim/vecka under veckorna 27-30 

  

Subventionerat 4 dagars träningsläger 1 gång/år på Dalsjö 

 

Teknikträning inomhus under vintersäsongen 

  

Information om regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa 

  

Fria bollar vid instruktörsledd träning på rangen 

  

Två polletter/dag för halva ordinarie pris 

 

Att få möjlighet att se tävlingar och att delta i tävlingar 

 

Dagens rätt på Dalsjö Golfkrog till ett subventionerat pris 

 

En sponsrad GreenTeam-piké 

 

 

Detta förväntar sig klubben av deltagarna 

Att regelbundet delta i de instruktörs/proledda golfträningarna och i GreenTeams övriga 

verksamhet 

 

Att börja delta i tävlingar på Dalsjö (Skojscramble, ÅF Sommarcup och Teen Cup)  

 

Att debutera i tävlingar på angränsande banor (Juniorkampen, Teen Tour First) 

 

Att alltid anmäla sin närvaro på närvarokorten vid träningar, såväl de klubben organiserar som 

egna och vid spel på banan 

 

Att bära GreenTeam-plagg när man representerar klubben 

 

 

Vad föräldrarna kan hjälpa till med 

Stötta ungdomarna och visa att de engagerar sig 

i deras utveckling inom golfen 

 

Hjälpa till vid träningar och träningsläger 

 

Hjälpa till vid tävlingar på Dalsjö och med 

transporter till andra banor 

 

 



Behov av resurser för genomförande (kostnader) 

Ett ledarteam bestående av en ansvarig gruppledare och minst ytterligare en ledare per grupp  

 

Tränare i form av utbildad instruktör eller PGAPro 

  

Teoriutbildningar i golfvett och –regler, kost 

m.m. 

 

Rangekostnad 

 

GreenTeam-piké  

 

Utbildningsmaterial 

 

Ledarutbildning, GreenTeams ledarhandbok 

 

       

 

GreenTeam Talang 

Målgrupp 

Spelare som gjort ett val att satsa seriöst på sin träning och sitt tävlande i golf. 

Mål 2021 

•minst två juniorer som kvalificerat sig för spel på Teen Tour Elite 

•minst sex juniorer som etablerat sig för spel på Teen Tour Future eller högre 

•minst fyra juniorer som etablerat sig för spel på Teen Tour First 

•ha med ett lag i JSM-lag (laget består av minst två tjejer och fem killar) 

•ha med minst en tjej och en kille i Dalarnas Distriktslag (upp t.o.m. 18 år) 

Strategi 

      •Att gruppen tränas regelbundet av en PGAPro 

•Ett ledarteam bestående av en ansvarig coach/samordnare och minst ytterligare en ledare 

•Ledarutbildning – i SGF: s ledarutbildning 

•Individuella tränings- och tävlingsplaner 

•Individuella spelarkontrakt 

•Mental rådgivning 

•Teamskapande aktiviteter 

•Tydliga regler för vad spelaren får och vad spelaren förväntas utföra, en balans mellan att ge och få. Att 

det finns en morot för dem som gör detta.  

Förutsättningar för att delta 



Ingå i en av klubbens PGAPro utsedd grupp på 6-10 ungdomar med intresse och en särskild talang för en 

positiv golfutveckling 

Spelaren är medlem i klubben och tävlar för Dalsjö GK 

Att man kan ställa upp på ”GreenTeams 10 budord” 

Vad klubben erbjuder 

Proledda golfträningar 2 tim/vecka i avancerad slagteknik och spelstrategi under veckorna 19-26 och 31-

37 och ett gemensamt speltillfälle på banan för gruppen per vecka, samt proledda golfträningar 

1tim/vecka under veckorna 27-30 

Inomhusträningar, videofilmning och analys vid något tillfälle under veckorna 5-15 

Träning för fysisk och mental balans under veckorna 3-13 

Subventionerat försäsongsläger på annan bana en gång/år 

Personliga utvecklings- och utvärderingssamtal med klubbens PGAPro och den GreenTeamansvarige före, 

under och efter säsongen 

Utbildning i regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa och i betydelsen av sunda levnadsvanor samt fysisk 

träning 

Utbildning i GIT 

Mental rådgivning 

Teamskapande aktiviteter under hela året 

Två polletter/dag 

Fria bollar som används vid proledd träning på rangen 

Dagens rätt i Dalsjö Golfkrog till ett subventionerat pris 

En sponsrad GreenTeam-piké 

Några enskilda lektioner för klubbens PGAPro per säsong 

Efter särskild uttagning delta i inskolning till klubbens serielag genom deltagande i gemensam träning, 

inspel före seriespel samt närvaro vid seriespelsomgångarna 

 

Vad klubben förväntar sig av deltagarna 

Att se golf som en tävlingsidrott året om och att golfen utgör förstaidrott under sommarhalvåret 

Att delta vid 100 % av de proledda golfträningarna, golfläger och i informationsmöten och utbildningar 



Att spelaren spelar fullt program i TeenTour och deltar i DM och KM 

Att spelare som är 16 år eller yngre spelar Teen Cup 

Att spelaren tävlar flitigt under säsongen för att utvecklas 

Att efter uttagning delta i klubbens lag i JSM-klubblag 

Att efter uttagning av Elitkommittén delta i representationslagets seriespel 

Att ta ansvar för sin egen utveckling inom golfen bland annat genom att planera och genomföra egen 

träning, planera sitt tävlande och att dokumentera detta i sin personliga utvecklingsplan 

Att regelbundet föra tränings- och tävlingsdagbok inklusive spelstatistik 

Att alltid anmäla sin närvaro på närvarokorten vid träningar, såväl de som klubben organiserar som egna 

och vid spel på banan 

Att bära GreenTeam-plagg när man representerar klubben 

Att ta ett delat ansvar för försäljning av 9-hålsfika under juli och augusti eller annat liknande uppdrag 

Att hjälpa till vid företagsarrangemang inom Dalsjö Golf & Business Club (DGBC), t ex delta i tävlingar, vara 

tävlingsledare, vara starter, prisutdelare eller genom att sköta scoreboard 

Att vara tävlingsledare för de yngsta inom GreenTeam 

Att ta ett delat ansvar för gruppen GreenTeam Golfkul eller en Breddgrupp 

Att delta och ta ett delat ledaransvar på Breddlägret på Dalsjö 

Att delta i scramble tävling, vår och höst på Lilla Banan med de yngre juniorerna 

Att sköta sin skolgång och hälsa 

Vad föräldrarna kan hjälpa till med 

Stötta ungdomarna och visa att vi engagerar oss i deras utveckling inom golfen 

Hjälpa till med verksamheten inom GreenTeam och med transporter till andra banor 

Hjälpa till som ledare på träningsläger eller andra extra träningsaktiviteter 

Hjälpa till som vuxen ledare vid träningar vintertid i Dalsjö Golfstudio och vid fyspass 

Behov av resurser för genomförande (kostnader) 

Ett ledarteam bestående av en ansvarig coach/samordnare och minst ytterligare en ledare 

Tränare i form av en PGAPro med ansvar och engagemang för juniorernas utveckling 

Tillgång till Dalsjö Golfstudio för sving analyser under säsong 



Tillgång till träningsytor på anläggningen 

Dalsjö Golfstudio för vinterträning  

Utbildad tränare även under vintersäsongen 

Fystränare 

Teoriutbildningar i golfvett och –regler, kost 

Rangekostnad 

GreenTeam-piké 

Bidrag till tävlingskostnader 

Mental rådgivning 

Utbildningsmaterial 

Ledarutbildning 

 

       

 

Kontaktpersoner 2021 
Karin Sandström, GreenTeam-ansvarig, ordförande 
Tel mobiltel 070-594 98 73, e-post Karin.sandstrom18@gmail.com 

Fredrik Ingmarsson, PGA Pro, träningsansvarig 
Tel arbetet 0243-22 00 80, e-post fredrik@dalecarliagolfcenter.com  

Linus Bergsten, PGA Pro, tränare 
Tel arbetet 0243-22 00 80, e-post linus@dalecarliagolfcenter.com 
Cicci Berglund, tävlingsansvarig GreenTeam 
Tel mobiltel: 070-621 04 61, e-post cicci@dalsjogolf.se 

Patrik Lundin, talangansvarig GreenTeam 
Tel mobiltel: 070-662 61 32, e-post fam.lundin@live.se 

Gustav Sandström, juniorrepresentant GreenTeam 

Jan Hedman, Golfkul/Breddgrupps-representant GreenTeam 

Tel mobiltel: 076-014 81 00, e-post janne@hedman.at 

 

Henrik Albertsson, Tävlingsgruppansvarig GreenTeam 
Tel mobiltel 070-308 36 95, e-post albertsson.henrik@gmail.com 
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