
Värmlands	  Nysäter	  2015-‐03-‐03	  
	  
Verksamhetsberättelse	  Junior	  2014	  
	  
Vi	  hade	  under	  året	  en	  positiv	  utveckling	  på	  juniorsidan	  i	  distriktet.	  
Det	  var	  400	  nys	  juniorer	  som	  tillkom	  och	  totalt	  sett	  så	  innebar	  detta	  
En	  liten	  ökning	  av	  antal	  juniorer	  i	  Värmland	  för	  tredje	  året	  på	  raken.	  
	  
Under	  2014	  har	  VGDF/Junior	  tre	  träningsgrupper	  i	  träning.	  
	  
Golftjej:	  
	  Drygt	  20	  tjejer	  har	  deltagit	  i	  Golftjej	  under	  2014	  	  
Denna	  grupp	  har	  året	  runt	  verksamhet	  och	  det	  är	  en	  breddverksamhet	  
som	  riktar	  sig	  till	  tjejer	  9-‐21	  år.	  
Träningen	  cirkulerar	  runt	  om	  på	  distriktets	  banor	  så	  att	  alla	  tjejer	  i	  
Distriktet	  har	  möjlighet	  att	  prova	  på	  en	  dag	  på	  sin	  hemma	  klubb.	  
Ansvarig:	  Cissi	  Rolandsson	  
Tränare:	  Christian	  Nilsson	  
	  
Team	  Future:	  	  
20	  juniorer	  i	  träning	  födda	  99-‐03.	  
Dessa	  har	  tränat	  i	  samband	  med	  Skandia	  distrikt	  tävlingarna.	  
Här	  vill	  vi	  se	  att	  juniorerna	  utvecklas	  för	  att	  ta	  steget	  till	  Team	  Värmland.	  
Tränare:Birger	  Kjellstedt	  
Ansvarig:	  Michael	  Sahlin	  
	  
Team	  Värmland:	  	  
Bestod	  i	  år	  av	  12	  juniorer.	  
Tidig	  säsongsstart	  med	  hemmaläger	  på	  Sommarro.	  
Landskapsmatch	  mot	  Örebro.Träningsdag	  med	  Henrik	  Lundqvis	  
	  
Skandia	  super	  camp:	  
Även	  i	  år	  fick	  5	  juniorer	  möjlighet	  att	  delta	  på	  lägret	  i	  Ljungbyhed	  
Värmland	  mini	  super	  camp:	  
Kil	  stod	  som	  arrangör	  av	  vårt	  två	  dagars	  läger.	  Ett	  mycket	  uppskattat	  	  
Läger	  där	  alla	  våra	  grupper	  deltar	  plus	  ca	  15	  inbjudna	  juniorer	  som	  ej	  deltar	  i	  
grupperna.	  SGF	  deltog	  även	  i	  år	  med	  coacher	  som	  körde	  övningar	  med	  juniorerna.	  
	  
Skandia	  cup:	  
5	  stycken	  juniorer	  från	  Värmland	  deltog	  i	  Sverige	  finalen	  i	  år.	  
Bäst	  lyckades	  Hugo	  Sandberg	  från	  Hammarö	  som	  även	  ingår	  i	  Team	  Värmland.	  
	  
Skandia	  tour	  distrikt:	  
6	  deltävlingar	  och	  i	  år	  var	  det	  en	  viss	  ökning	  på	  antalet	  starter.	  
Finalspelet	  var	  i	  år	  på	  Billerud.	  
	  
Övrigt:	  	  
Ett	  ledarpris	  delades	  i	  år	  ut	  till	  Cissi	  Rolandsson	  för	  hennes	  insatser	  med	  Golftjej.	  
	  


