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1213 Pizza-Pull-Party Hammarö GK

K|.13.30, lära känna varandra och putta på

Vârmlands snabbaste och mest utmanande

greener så hår års.

April
2214 Kom-i Gång på Bryng{orden

Kl. 1 0.00-1 5.00 Träning och föräldramöte

Maj

6-7 Maj Läger i Töreboda lördag - söndag

Vi bor i stugor spel och trän¡ng varje dag.

13/5, träning och inspel Hammarö GK

K|.10.00, saml¡ng, träning, lunch och spel.

14i5 Tävling Skandia F¡rst Hammarö GK

Ev. MiniOamp, läger på Kils GK

JUNI

Ev. Skåneresa till Nordea Masters och

Landskrona GK.

Jonas Blixt lnvitational på Hammarö GK

11/6 Tävling Skandia First Sommaro GK

26-2816 3-dagars Junior Tour, vi spelar tre

banor på tre dagar, mer info på hemsidan.

JULI

117 Tävling Skandia First Kristinehamns GK

30/7 Tävling Skandia First Bryngfiordens GK

AUGUSTI

12l8 Arets lagmatch för alla iVGDF Junior

spelas som Ryder Cup,Kristinehamns GK

20/8 Tävling Eda GK

SEPTEMBER

9/9 Läger med nattgolf Billeruds GK

10/9 Tävling Skandia First Billeruds GK

1719 Final Värmlandsserien Arvika GK

Välkommen till Golfkille
Det här är gruppen för dig som är 10-16 år, har 36-12 i HCP och som vill

träna, tävla och ha kul på olika banor i Värmland. Vi tror att du kommer

tycka att detta blir din första "TourSkola" då du kommer att få lära dig att

träna för att nå de resultat du vill när du tävlar.

Det blir många roliga aktiviteter under året, träningsdagar, miniläger inför

tävlingar, ev. resa till Nordea Masters på Barsebäckc&CC, en minitour

under tre dagar och övernattningsläger.

Vi börjar med Pizza-Putt-Party på Hammarö GK den 12l3 k|.13.30, ta

med putter. Vår andra träff blir den 2214 på Bryngf,orden Golf k|.10-15. Då

berättar vi mer om vår "TourSkola" både för juniorer och föräldrar, vi

bjuder på lunch och du får också mäta upp hur långt du slår med dina

klubbor.

Visst låter det kul, välkommen med din anmälan!

Þ^-.'^ "

ANMALAN

Görs på hemsidan

http://www.g o lf iva rm la nd.se/vg df-

kom m itteer/vgdfj u nior/tea m-futu rel

Deltagaravgift 1 000 kr, då ingår

akt¡viteter och lagtroja, lägeravg ifter

tillkommer. Betalning görs till ledare.

INFORMATION

Värmlands Golffórbunds hemsida

http://www.go lf iva rm la nd.se/vgdf-

kommitteer/vgdf-j u nior/team-fute/

Go lf ki I le(laget.sely'arm la ndsGolffo rbu

nd-Golfkille)

LEDARE

Johan Bergstlöm, 070-619 8361

Christer Markusson, 070-594fi A0

Eva Karlsson Berg,070-515 4375

NYTRÄNARE 2017

Filip Andersson, A70-826 20 64


