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VGDFs	  juniorverksamhet	  vill….	  
-‐  i	  samarbete	  med	  distriktets	  klubbar	  verka	  för	  a:	  fortsä:a	  vara	  e:	  ak<vt	  

juniordistrikt	  
-‐  vara	  en	  länk	  mellan	  klubbarna	  i	  distriktet	  och	  Svenska	  Golfförbundet,	  <ll	  

exempel	  vid	  na<onella	  läger	  och	  projekt	  	  
-‐  skapa	  inspirerande	  mötesplatser	  för	  juniorer	  och	  ledare	  som	  

komplement	  <ll	  klubbarnas	  egna	  ak<viteter	  för	  a:	  så	  många	  som	  möjligt	  
så	  länge	  som	  möjligt	  fortsä:er	  spela	  golf	  

-‐  vara	  e:	  stöd	  <ll	  klubbarna	  i	  deras	  juniorsatsningar	  
-‐  utveckla	  och	  utbilda	  ledare	  i	  distriktet	  genom	  bland	  annat	  ledarutbildning	  

steg	  1	  



	  	  	  

Vision	  
I	  Värmland	  kan	  golHuniorer	  må	  och	  nå	  toppen!	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Gemenskap	  

	  
Glädje	  

	  
Utveckling	  



Värdegrund	  
Vi	  jobbar	  eLer	  SGFs	  värdegrund	  silen	  
-‐  Hälsa	  
-‐  Glädje	  	  
-‐  Ansvar	  
-‐  Ärlighet	  



Mål	  
A:	  ha	  e:	  go:	  underlag	  av	  sökande	  <ll	  Na<onell	  idro:sutbildning	  
(NIU)	  genom	  a::	  
-‐  öka	  antalet	  flickor	  och	  pojkar	  som	  tävlar	  på	  distriktsnivå	  med	  10	  %	  
-‐  ha	  minst	  två	  deltagare	  från	  varje	  klubb	  i	  Värmlandsserien	  
-‐  ha	  20	  deltagare	  i	  Camp	  NIU	  
-‐  GolLjej	  Värmland	  har	  minst	  en	  deltagare	  från	  varje	  klubb	  
-‐  rekrytera	  minst	  en	  ny	  ledare	  <ll	  respek<ve	  grupp	  
-‐  genomföra	  MiniTouren	  (3-‐dagars)	  i	  distriktet	  



Strategier	  
Skapa	  kompisgäng	  
I	  de	  gemensamma	  samlingarna	  ligger	  fokus	  på	  a:	  ha	  roligt	  och	  a:	  skapa	  en	  härlig	  gemenskap.	  
Deltagarna	  ska	  längta	  <ll	  nästa	  träff.	  	  
Utveckling	  	  
Deltagarna	  i	  de	  olika	  grupperna	  ska	  känna	  a:	  de	  utvecklas	  och	  når	  en	  ny	  nivå	  i	  si:	  golfspel	  u<från	  	  
var	  	  de	  befinner	  sig	  idag.	  PGA-‐tränare	  engageras	  i	  verksamheten.	  Juniorkärra	  från	  SGF	  finns	  för	  
klubbarna	  a:	  använda	  med	  träningsredskap	  för	  utveckling.	  	  
Tävlingar	  
A:	  tävla	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  golfspelet.	  Genom	  a:	  skapa	  trygghet	  i	  tävlingssitua<onen	  kan	  
juniorerna	  lotsas	  <ll	  a:	  upptäcka	  glädjen	  och	  spänningen	  i	  a:	  tävla.	  SGF:s	  första	  steg	  i	  
tävlingstrappan	  är	  First	  (utan	  hcp).	  Sam<digt	  som	  Skandia	  First	  spelas,	  spelas	  även	  First	  B-‐klass	  
(med	  hcp)	  och	  Rookieklass	  för	  de	  med	  hcp	  37-‐54.	  Värmlandsserien	  är	  en	  sammanställning	  över	  
First	  och	  First	  B-‐klass	  för	  a:	  få	  en	  spännande	  serie	  över	  säsongen.	  Fokus	  ligger	  på	  deltagande	  och	  
serien	  avslutas	  med	  en	  säsongsfinal.	  
KommunikaBon	  	  
De	  olika	  grupperna	  kommunicerar	  via	  VGDFs	  hemsida,	  laget.se	  och	  eller	  via	  facebook	  	  
Ledare	  
Klubbens	  ledare	  bjuds	  in	  <ll	  ledarutbildningar	  och	  ERFA-‐träffar.	  	  
	  



	  	  	  VGDFs	  verksamhet	  2018	  
	  
-‐  GolLjej	  Värmland	  –	  lära	  träna	  och	  tävla	  	  

Flickor	  10-‐16	  år,	  hcp	  54	  och	  lägre	  som	  vill	  lära	  träna	  och	  tävla,	  vill	  spela	  eller	  spelar	  på	  First,	  
First	  B-‐klass	  eller	  Future.	  Klubbarna	  blir	  inbjudan	  a:	  vara	  med	  i	  satsningen.	  De	  klubbar	  som	  
tackar	  ja	  <ll	  a:	  vara	  med	  	  tar	  också	  ansvar	  för	  en	  träff	  på	  sin	  klubb.	  VGDFs	  ledare	  för	  GolLjej	  
finns	  med	  och	  genomför	  ak<viteten	  <llsammans	  med	  representanter	  för	  klubben.	  	  	  
	  	  

-‐  Goliille	  Värmland	  –	  träna	  för	  a5	  tävla	  
Pojkar	  10-‐16	  år,	  spelar	  på	  First,	  First	  B-‐klass	  och	  Future,	  hcp	  36	  och	  lägre,	  träningsmetoder	  för	  
utveckling	  och	  lära	  tävla.	  Fokus	  ligger	  på	  a:	  lära	  tävla	  vilket	  gör	  a:	  träffarna	  främst	  innehåller	  
träning	  och	  spel	  på	  olika	  Värmlandsbanor.	  
	  

-‐  Camp	  NIU	  –	  utveckling	  mot	  golfgymnasium	  
Flickor	  och	  pojkar	  13-‐15	  år,	  hcp	  riktmärke	  flickor	  25	  och	  pojkar	  15,	  bjuds	  in	  från	  klubbarna.	  
Fokus	  på	  a:	  fånga	  upp	  juniorer	  som	  är	  intresserade	  av	  a:	  söka	  <ll	  golfgymnasium.	  De:a	  är	  en	  
också	  en	  plajorm	  för	  a:	  rekrytera	  juniorer	  SGFs	  SuperCamp.	  	  
	  

-‐  Team	  Värmland	  –	  distriktets	  representa;onslag	  
Flickor	  och	  pojkar	  13-‐19	  år,	  <ll	  laget	  blir	  man	  u:agen	  för	  a:	  representera	  Värmland	  vid	  
Länskampen	  mellan	  Värmland,	  Östergötland	  och	  Västergötland.	  U:agning	  sker	  via	  SGF-‐
ranking,	  tävlingsflit,	  intresse,	  ålder	  och	  hcp.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



GolHille	  Värmland	  
10-‐16	  år,	  hcp	  36	  och	  lägre	  
SyLe:	  Träna	  för	  a:	  tävla.	  
Glädje	  och	  gemenskap,	  
träningsmetoder	  för	  
utveckling	  och	  lära	  tävla	  

	  
Team	  Värmland	  	  
13-‐19	  år,	  spelar	  på	  Skandia	  
Future	  eller	  Elit.	  	  
SyLe:	  Representera	  
Värmland	  vid	  
distriktsmatcher.	  Glädje,	  
gemenskap	  och	  utveckling	  
mot	  elitsatsning	  

	  

Golf	  för	  livet,	  så	  många	  som	  möligt	  så	  länge	  som	  möjligt	  
och	  i	  Värmland	  kan	  gol=uniorer	  må	  och	  nå	  toppen!	  

GolLjej	  Värmland	  
10-‐16	  år,	  hcp	  54	  och	  lägre	  
SyLe:	  Lära	  träna	  och	  tävla	  
Glädje,	  	  gemenskap	  och	  
utveckling;	  breddsatsning	  för	  
a:	  få	  fler	  flickor	  a:	  fortsä:a	  
spela	  och	  utvecklas.	  
	  
Golf	  för	  livet,	  så	  många	  som	  möligt	  så	  länge	  som	  möjligt	  
och	  i	  Värmland	  kan	  gol=uniorer	  må	  och	  nå	  toppen!	  

	  
Camp	  NIU	  
13-‐15	  år,	  spelar	  på	  Skandia	  	  
Tour	  
SyLe:	  Fånga	  upp	  juniorer	  
som	  har	  intresse	  av	  a:	  
söka	  <ll	  Golfgymnasiet.	  
Glädje,	  gemenskap	  och	  
utveckling	  
	  



	  
NaBonella	  akBviteter,	  SGF	  
	  
SuperCamp	  2017/2018/2019	  
U:agning	  för	  lägret	  sker	  av	  VGDF	  i	  september	  och	  däreLer	  deltar	  spelaren	  i	  tre	  
läger	  Kriterier:	  Flickor	  och	  pojkar	  13-‐15	  år	  på	  väg	  mot	  golfgymnasium.	  
VGDF	  tar	  ut	  spelare	  u<från	  ålder,	  tävlande,	  intresse,	  och	  hcp.	  Spelaren	  betalar	  
själv	  en	  viss	  avgiL.	  	  
	  



AkBviteter	  2018	  
Under	  året	  ska	  vi	  skapa	  roliga	  mötesplatser	  för	  träning,	  tävling	  och	  sociala	  
ak<viteter.	  Grunden	  för	  alla	  ak<viteterna	  är	  glädje,	  gemenskap	  och	  utveckling.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



GolLjej	  Värmland	  	  
-‐  Träffar	  cirka	  en	  gång	  i	  månaden,	  året	  runt	  
-‐  Fysträning	  
-‐  Träningsdagar	  på	  olika	  	  

Värmlandsklubbar	  
-‐  MiniTouren	  
-‐  Nordea	  Masters,	  Hills	  Golf	  &	  Sports	  Club,	  	  Göteborg	  
-‐  Solheim	  Cup/Ryder	  Cup	  med	  VGDFs	  	  

olika	  grupper	  
-‐  Sociala	  ak<viteter	  

	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

GolHille	  Värmland	  
-‐  Vårläger	  	  
-‐  “Tourskola”;	  Miniläger	  inför	  First	  och	  First	  B-‐klass	  
-‐  MiniTouren	  
-‐  Nordea	  Masters,	  Hills	  Golf	  &	  Sports	  Club,	  	  Göteborg	  
-‐  Solheim	  Cup/Ryder	  Cup	  med	  	  

VGDFs	  olika	  grupper	  



Camp	  NIU	  
-‐  Fem	  träningsdagar	  med	  träning,	  tester,	  spelövningar,	  fys,	  

föreläsningar,	  ak<viteter	  som	  förbereder	  för	  golfgymnasium	  
-‐  MiniTouren	  
-‐  Nordea	  Masters,	  	  

Hills	  Golf	  &	  Sports	  Club,	  Göteborg	  
-‐  Solheim	  Cup/Ryder	  Cup,	  	  

matchtävling	  för	  VGDFs	  olika	  grupper	  
	  

	  



Team	  Värmland	  
-‐  Distriktets	  representa<onslag,	  	  

10	  spelare	  deltar	  i	  laget	  
-‐  Länskamp	  mellan	  Värmland,	  

Östergötland	  och	  Västergötland	  	  
-‐  2018	  spelas	  Länskampen	  i	  

Västergötland	  
-‐  U:agning	  sker	  eLer	  SGFs	  

rankinglista,	  tävlingsflit,	  intresse,	  
ålder	  och	  hcp.	  Junioren	  spelar	  på	  
Skandia	  Tour	  Future	  eller	  Elit.	  Det	  
finns	  möjlighet	  a:	  två	  av	  <o	  
spelare	  ges	  wild	  card.	  	  



Tävlingar	  i	  Värmland	  2018	  
-‐  First	  –	  6	  omgångar	  	  
-‐  First	  B-‐klass	  &	  Rookie-‐klass	  –	  6	  omgångar	  	  	  
-‐  Värmlandsserien,	  sammanställning	  av	  First	  	  och	  First	  B-‐klass	  –	  

många	  vinnare!	  
Poängliga	  
Närvaroliga	  
Klubbliga	  	  
Finalen	  spelas	  i	  september	  	  
på	  Arvika	  GK	  
	  

-‐  MiniTouren	  (en	  tredagarstävling)	  
	  

-‐  Cup	  Gruppkval,	  Regionkval	  
-‐  Future	  –	  omgång	  3	  och	  6	  
-‐  	  JSM	  klubbkval	  omgång	  2	  
-‐  Order	  of	  Merit	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



OrganisaBon	  
Ordförande	  juniorsekBonen	  	  
Cecilia	  Rolandsson	  
	  
GolHille	  Värmland	  
Ledare:	  Johan	  Bergström,	  	  
Christer	  Markusson,	  	  
Eva	  Karlsson	  
Tränare	  på	  respek<ve	  klubb 	  	  
	  
Camp	  NIU	  
Tränare:	  Birger	  Kjellstedt	  
Ledare:	  Vakant	  
	  
Team	  Värmland	  
Ledare:	  Joakim	  Kinell	  
	  
	  

GolLjej	  Värmland	  
Ledare:	  Madeleine	  Malmgren,	  
Johanna	  Ahlin,	  Charlo:e	  Willermark	  
Tränare	  på	  respek<ve	  klubb 	  	  
	  	  
	  
Värmlandsserien	  
Ansvarig:	  Johan	  Bergström	  
	  
	  





ELermiddagspasset	  
Hur	  kan	  vi	  få	  fler	  juniorer	  a:	  börja	  tävla?	  
	  
Tre	  diskussionsfrågor	  
•  Erfarenhetsutbyte,	  vad	  gör	  ni	  på	  er	  klubb	  för	  a:	  fler	  ska	  börja	  tävla?	  

	  
•  First,	  First	  B-‐klass	  och	  Rookie-‐klass,	  värmlandsserien	  –	  tankar	  och	  	  

idéer,	  spelform,	  tee	  för	  a:	  fler	  ska	  tävla?	  
	  

•  VGDFs	  verksamhet,	  grupperna,	  utveckling,	  vad	  är	  bra?	  Vad	  saknas,	  	  
vad	  kan	  bli	  bä:re?	  

	  



•  Erfarenhetsutbyte	  –	  vad	  gör	  ni	  på	  er	  klubb	  
för	  a:	  fler	  ska	  börja	  tävla?	  

	  
2017	  Deltagande	  i	  Skandia	  
Tour	  First,	  	  
First	  B-‐klass	  och	  Rookie-‐klass	  	  





First,	  First	  B-‐klass	  och	  Rookie-‐klass,	  
värmlandsserien	  –	  tankar	  och	  	  
idéer,	  spelform,	  tee	  för	  a:	  fler	  ska	  tävla?	  



VGDFs	  verksamhet,	  grupperna,	  utveckling,	  
vad	  är	  bra,	  vad	  saknas,	  vad	  kan	  bli	  bä:re?	  



Vad	  händer	  nu?	  
•  Utvärdering	  av	  dagen	  
•  ERFA-‐träff	  i	  februari,	  datum	  kommer	  
•  GL1	  17	  mars	  
•  GL2	  26-‐27	  april	  
•  VGDFs	  juniorsek<on	  tar	  med	  sig	  förslag	  tankar	  och	  

idéer	  inför	  fortsa:	  planering	  för	  2018	  –	  inbjudningar	  
<ll	  de	  olika	  grupperna.	  	  

•  MiniTouren	  25-‐27juni	  


