
GG Open Challenge 2021 (digitalt och praktiskt) 

Uppgift: Genomföra fem övningar, all score rapportering sker i Swgt.se. Rapportera score direkt när ni 

genomför testerna. Länkar till testerna finns längre ned.  

Deadline för rapportering fredag (16/4) kl. 10.00 (några skolor har behov av att genomföra GG Open 

Challenge vid andra tider under veckan). 

 

Vad behövs:  

- Trackman/Fligthscope (går utan men innebär mer jobb för den gruppen, behöver också tillgång till 

range/område utomhus)  

- PEI excel dokument. Finns här: www.swgt.se/download/SwGTCombinedoc.xlsx 

- Putting Tutor hjälpmedel (en per lag) 

- Puttområde, inne eller ute, där man kan sänka putt (2-4m) 

- Område att slå wedgar mellan 40–80 meter (skulle gå att göra i TrackMan/Flightscope inomhus också)  
 

Ett Swgt-konto per tävlande lag används. Skriv skola + lagnummer (lag 1, 2 el 3) tillfälligt efter efternamnet 

på Swgt.se-kontot. Det kan vara både tränare och spelare som blir ”lagkapten” och registrerar 

resultat/score. Resultat rapporteras löpande allteftersom övningar slutförs. Leaderboard för varje övning 

genereras på swgt.se  
 

Följande övningar görs: OBS! Spelarna slår ett slag i rad var och byter därefter. Varje spelare gör alltså 

inte ett helt test själv utan rotera spelare efter varje slag!  

Om laget består av 3, 4 eller 5 spelare så behöver t. ex alla spelare agera en person till om de är 3st, 2 av 

spelarna får agera spelare 5 & 6, osv. Tips! bestäm vem som blir dessa spelare inför varje övning. 

 

Driver med konsekvens:  

Koden för tävlingen: FLEGFF  

Länk: www.swgt.se/index.jsp?SL=test_addtestresult.jsp&SP=TestCompCode&SD=FLEGFF 

Approach med Konsekvens:  

Koden för tävlingen: NPMDEJ  

Länk: www.swgt.se/index.jsp?SL=test_addtestresult.jsp&SP=TestCompCode&SD=NPMDEJ 

Approach PEI-points  

Koden för tävlingen: ZDLTZZ  

Länk: www.swgt.se/index.jsp?SL=test_addtestresult.jsp&SP=TestCompCode&SD=ZDLTZZ 

Wedge 40–80 m med konsekvens 

Koden för tävlingen: ECRMER 

Länk: www.swgt.se/index.jsp?SL=test_addtestresult.jsp&SP=TestCompCode&SD=ECRMER 

Många i rad genom tutor 

Koden för tävlingen: XCRZRB  

Länk: www.swgt.se/index.jsp?SL=test_addtestresult.jsp&SP=TestCompCode&SD=XCRZRB 

 

Lagtävling sänka många i rad 1,5 - 2,5 meter 

Koden för tävlingen: YYNTBO 

Länk: www.swgt.se/index.jsp?SL=test_addtestresult.jsp&SP=TestCompCode&SD=YYNTBO 

Använd messenger-grupp ”GG Open Challenge 2021” för frågor under dagarna/veckan.  

/Ola Lindgren & Calle Magnusson 
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