
         

Verksamhetsberättelse junior 2017 

Värmlands Golfförbunds (VGDFs) juniorverksamhet ska ses som ett komplement till klubbar-
nas verksamhet med tillfällen till ännu mera golfaktiviteter.  VGDFs Juniorverksamheten har 
under 2017 bedrivit verksamhet i de två grupperna Golftjej- och Golfkille Värmland. Dessa 
grupper riktar sig till flickor och pojkar 10-16 år. Nytt för 2017 var gruppen Camp NIU som 
ritade sig till flickor och pojkar 13-16 år med intresse för att söka till golfgymnasium. Team 
Värmland är distriktets representationslag som årligen spelar Länsmatchen mellan Värmland, 
Västergötland och Östergötland. Totalt har 33 aktivitetsdagar genomförts och cirka 60 junio-
rer har deltagit. Verksamheten har gjorts möjlig tack vare åtta engagerade ledare och tre 
tränare. 

Gemensamma aktiviteter för samtliga grupper  
- Värmland Junior MiniTour en tredagarstävling i juni  
- Solheim/Ryder Cup matchspel mellan grupperna på Kristinehamns GK i augusti 

Golftjej Värmland 
Förutom de gemensamma aktiviteterna har gruppen genomfört 10 aktivitetsdagar, fysträ-
ning, träning på olika värmlandsklubbar och sociala aktiviteter. Totalt har 20 golftjejer del-
tagit från klubbarna Arvika, Karlstad, Hammarö, Torsby, Bryngfjorden, Forsbacka, Sommarro, 
Forshaga/Deje och Kil. Ledare: Johanna Ahlin, Madeleine Malmgren, Charlotte Willermark. 
Tränare: Anna Dahlberg Söderström och Birger Kjellstedt 

Golfkille Värmland 
Förutom de gemensamma aktiviteterna har Golfkille genomfört 12 aktivitetsdagar. Fokus har 
varit på att träna för att tävla. Ett tvådagars vårläger genomfördes på Töreboda GK. Inför 
Skandia Tour First har gruppen haft träningsdagar och inspel på banan i syfte att lära junio-
rerna hur man förbereder sig och genomför en tävling, ”Tourskola”. Totalt har 11 juniorer 
deltagit från klubbarna Hammarö, Karlstad, Kristinehamn och Sunne.  
Ledare: Johan Bergström, Christer Marcusson, Eva Karlsson Berg. Tränare: Hans Ericsson 

Team Värmland 
Till 2017 gjordes förändringen att endast fokusera på Länsmatchen och inga gemensamma 
träningsdagar genomfördes. Värmland stod som värd för matchen som spelades på Kils GK. 
Efter två dagars spel var det Team Värmland som stod som segrare. GRATTIS Värmland. To-
talt deltog 11 juniorer i Länsmatchen (7 pojkar och 4 flickor) från klubbarna Karlstad och 
Hammarö 
Ledare: Joakim Kinell, Cecilia Rolandsson.  

Värmlandsserien 
I samband med Skandia Tour First och First B-klass & Rookie-klass har distriktet anordnat en 
Värmlandsserie där juniorerna har samlat poäng under alla deltävlingar; närvaropoäng och 
placeringspoäng. En avslutande final spelades på Arvika GK med priser och medalj till alla. 
Totalt har 100 juniorer deltagit från 11 olika klubbar från Värmland och 6 övriga klubbar. 

Juniorkonsulent 
Distriktets juniorkonsulent, Mikael Sahlin, har stöttat klubbar med att utveckla verksamhets-
planer utifrån nyckeltal samt under våren genomfört tre aktivitets- och utvecklingsdagar för 
juniorledare. 

Vi är många som engagerar oss i juniorgolfen både på klubb- och distriktsnivå. Tack till leda-
re och tränare som engagerat sig i distriktet och tack till klubbarna i distriktet för gott sam-
arbete. Tillsammans gör vi bra saker för golfjuniorer i Värmland.  

Juniorsektionen genom  
Cecilia Rolandsson


