
	  

	  
MINICAMP	  på	  Hammarö	  GK	  14-‐15	  augusti	  2014	  

med	  VGDFs	  träningsgrupper	  
 
 

Värmlands	  Golfförbund	  (VGDF)	  bjuder	  tillsammans	  med	  Svenska	  Golfförbundet	  in	  
till	  MiniCamp	  på	  Hammarö	  GK,	  två	  träningsdagar	  med	  övernattning	  (frivilligt).	  	  
	  
Lägret	  kommer	  genomföras	  i	  kombination	  med	  DM-‐tävlingen	  på	  Karlstad	  GK.	  För	  
att	  spela	  DM	  (Distriktsmästerskap)	  ska	  du	  vara	  medlem	  i	  en	  värmlandsklubb	  samt	  
ha	  hcp	  36	  eller	  lägre.	  Du	  anmäler	  dig	  själv	  till	  DM	  och	  kommer	  under	  fredagen	  att	  
träna	  med	  andra	  som	  också	  ska	  spela	  DM.	  	  
	  
Du	  som	  i	  år	  inte	  spelar	  DM	  kommer	  att	  få	  två	  intensiva	  och	  roliga	  dagar	  på	  
Hammarö	  där	  det	  blir	  fysträning,	  övningar,	  spel	  på	  korthålsbanan	  eller	  på	  18-‐
hålsbanan.	  Vi	  tränar	  också	  på	  att	  tävla	  genom	  små	  lagtävlingar.	  	  
	  
Målgrupp:	  Golftjej	  Värmland,	  Team	  Värmland	  och	  Team	  Future	  
Datum:	  14-‐15	  augusti	  
Syfte:	  Att	  inspirera	  till	  att	  sikta	  mot	  sin	  nästa	  nivå	  i	  golfspelet.	  	  
Avgift:	  200	  kr	  för	  grupperna	  Golftjej	  Värmland	  och	  Team	  Future	  
	  
Fredag	  den	  14	  augusti	   Lördag	  den	  15	  augusti	  
	  	  09.00	  Samling,	  info	  och	  gruppindelning	  
	  	  10.00	  Golfträning	  
	  	  12.00	  Lunch	  
	  	  13.00	  Golfträning	  
	  	  15.00	  Mellanmål	  och	  SGF	  info	  
	  	  16.00	  Golfträning	  
	  	  18.00	  Middag	  
	  	  19.00	  Fria	  aktiviteter	  
	  	  21.00	  Kvällsfika	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  22.00	  Sova	  

	  	  För	  DM-‐gruppen,	  tävling	  på	  Karlstad	  GK	  
	  
	  	  För	  övriga	  grupper:	  
	  	  07.00	  Lugn	  fysträning,	  för	  att	  	  
	  	  väcka	  kroppen	  J	  
	  	  08.00	  Frukost	  
	  	  09.00	  Golfträning	  
	  	  11.30	  Lunch	  
	  	  12.30	  Golfträning	  
	  	  14.00	  Mellanmål	  	  
	  	  14.30	  Golfträning	  
	  	  15.30	  	  Avslutning	  
	  	  16.00	  Lägret	  slut	  
	  	  	  
	  
,	  	  
	  

	  
Anmälan	  junior:	  Till	  respektive	  gruppledare:	  	  
Golftjej	  Värmland,	  Cecilia	  Rolandsson,	  golftjejvarmland@gmail.com	  
Team	  Värmland,	  Mats	  Nilsson,	  mats.nilsson@sunnegk.se	  
Team	  Future,	  Michael	  Sahlin	  vasby_gard@hotmail.com	  
Har	  du	  frågor	  kontakta	  din	  gruppledare.	  	  	  

Välkommen!	  
Värmlands	  Golfförbund,	  Michael	  Sahlin	  
Svenska	  Golfförbundet,	  Peter	  Östlund 

	  

	  

	  


