
 

 

 2018 
MARS 
3 Träningsdag i Karlstad 
Träningsdag i Årjäng (datum ej bestämt 
ännu) 
 
APRIL  
Träningsdag i Arvika (datum ej bestämt 
ännu) 
 
MAJ  
5-6 Mini Camp Kils GK tillsammans med 
andra grupper i VGDF(mer info kommer 
senare). 
19 Ev träningsdag med golftjej Örebro i 
Örebro län.  
 
JUNI 
17 Träningsdag Torsby GK  
25-27 3-dagars spel med golfkille, mer info 
kommer på hemsidan.  
 
JULI  
12-13 Lag EM för flickor i Kungsbacka (mer 
info kommer) 
 
AUGUSTI 
Träningsdag Bryngfjorden (datum ej 
bestämt) 
Solheim/ Ryder cup med andra grupper i 
VGDF Arvika (datum ej bestämt) 
 
SEPTEMBER  
Träningsdag (datum och ort ej är bestämt) 
Final i Värmlandsserien Arvika GK 
 
OKTOBER 
Till Örebro och Boda Borg (datum är ej 
bestämt) 
Från 1 maj till 31 augusti kommer Race to 
Boda Borg och Örebro att pågå, vilket 
innebär att alla deltagare i gruppen bidrar 
till att samla in poäng till resan.  

 

 

Är du tjej, 10-16 år, hcp 0-54 och spelar golf i Värmland? 

Vill du vara med i en härlig gemenskap där du får träna, tävla och 
utveckla ditt spel? Då är Golftjej Värmland något för dig! 

Vi träffas en gång i månaden utom i november och december. Du får 
vara med på fys- och golfträningar. Vi har tränings- och 
inspirationsdagar på olika Värmlands-klubbar.  I år fortsätter vi med 
succén Race to men i år går resan till Boda Borg och Örebro.  

Detta år kommer vi ha olika tränare beroende på vart golftjej har sin 
träff.  

Välkommen du också till Golftjej Värmland!  

 

 

Välkommen till Golftjej! 

 ANMÄLAN  

Du anmäler dig genom att maila 
till:golftjejvarmland@gmail.com 

Deltagaravgift 
Att vara med i Golftjej kostar 900 kr/år, 
och då ingår alla aktiviteter och en piké 
Alt. 200 kr/aktivitet. Kostnad för mat 
tillkommer på våra träffar. Avgiften 
betalas till ledare.  

 

INFORMATION   

Allt om Golftjej finns på: 

Golftjej laget.se/VarmlandsGolfforbund-
Golftjej 

 
 

LEDARE & TRÄNARE 

Madeleine Malmgren, Arvika GK 

Johanna Ahlin, Arvika GK 

 

 


