
 
 
 

   

Verksamhetsplan junior 2019 
 
 
VGDFs juniorsektion vill…. 

- i samarbete med distriktets klubbar verka för att fortsätta vara ett aktivt juniordistrikt 
- vara en länk mellan klubbarna i distriktet och Svenska Golfförbundet, till exempel vid 

nationella läger och projekt  
- skapa inspirerande mötesplatser för juniorer och ledare som komplement till 

klubbarnas egna aktiviteter för att så många som möjligt så länge som möjligt 
fortsätter spela golf 

- vara ett stöd till klubbarna i deras juniorsatsningar 
- utveckla och utbilda distriktets ledare genom att bland annat genomföra 

ledarutbildning steg 1 
Vision 
I Värmland kan golfjuniorer må och nå toppen 
Glädje, Gemenskap och Utveckling är ledorden 
 
Värdegrund 
Vi jobbar efter SGF:s värdegrund silen 

- Hälsa 
- Glädje  
- Ansvar 
- Ärlighet 

 
Mål 
Att ha ett gott underlag av värmländska juniorer som söker till Nationell idrottsutbildning Golf 
genom att: 

- ha juniorer som kvalificerar sig till SGF:s SuperCamp 2019/2020 
- genomföra MiniTouren (3-dagars) i distriktet 
- genomföra aktiviteter för grupperna Golftjej, Golfkille och Camp NIU 

 
Strategier 
Skapa kompisgäng 
I de gemensamma aktiviteterna ligger fokus på att ha roligt och att skapa en härlig gemenskap. 
Deltagarna ska längta till nästa träff.  
Utveckling  
Deltagarna i de olika grupperna ska känna att de utvecklas och når en ny nivå i sitt golfspel 
utifrån var de befinner sig idag. PGA-tränare engageras i verksamheten. Juniorkärra från SGF 
finns för klubbarna att använda med träningsredskap för utveckling.  
 
 
Tävlingar 
Att tävla är en naturlig del av golfspelet. Genom att skapa trygghet i tävlingssituationen kan 
juniorerna lotsas till att upptäcka glädjen och spänningen i att tävla.  
Kommunikation  
De olika grupperna kommunicerar via VGDFs hemsida, laget.se och eller via facebook  
Ledare 
Klubbars ledare bjuds in till ledarutbildningar och ERFA-träffar.  
 



VGDFs utbildnings- och utvecklingsgrupper 
Det finns tre grupper; Golftjej, Golfkille och Camp NIU. Golftjej och Golfkille riktar sig till 
bredden av juniorer medan Camp NIU riktar sig till de juniorer som kommit lite längre i sin 
golfutveckling och är intresserade av att söka till golfgymnasium. 
 

- Golftjej Värmland – lära träna och tävla  
Flickor 10-16 år, hcp 54 och lägre som vill lära träna och tävla, vill spela eller spelar på 
Skandia First och Future. Klubbarna blir inbjudan att vara med i satsningen. De klubbar 
som tackar ja till att vara med tar också ansvar för en träff på sin klubb. VGDFs ledare 
för Golftjej finns med och genomför aktiviteten tillsammans med representanter för 
klubben. Ingår i nationella satsningen Golftjej Sverige.  

- Golfkille Värmland – träna för att tävla 
Pojkar 10-16 år, spelar på Skandia First och Future, hcp 36 och lägre, träningsmetoder 
för utveckling och lära tävla. Fokus ligger på att lära tävla vilket gör att 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 att fånga upp juniorer som är intresserade av att söka till 
golfgymnasium. Detta är en också en bra plattform för att rekrytera juniorer till SGFs 
SuperCamp.  

- Team Värmland – distriktets representationslag 
Flickor och pojkar 13-19 år, till laget blir man uttagen för att representera Värmland 
vid Länskampen mellan Värmland, Östergötland och Västergötland. Uttagning sker via 
SGF-ranking, tävlingsflit, intresse, ålder och hcp.   

 
Aktiviteter 2019 
Under året vill vi skapa roliga mötesplatser för träning, tävling och sociala aktiviteter. Grunden 
för alla aktiviteterna är glädje, gemenskap och utveckling.  

- Tränings- och temadagar för de olika grupperna 
- Värmlandsserien 
- MiniTouren – en tredagars tävling  
- Länsmatch mellan Östergötland, Västergötland och Värmland, 2019 spelas den i 

Östergötland 
- GL1 Ledarutbildning 

 
Tävlingar 2019 
Teen Tour First (18 hål slaggolf scratch), Värmlandsserien 18 hål (18 hål slaggolf med hcp) 
Värmlandsserien 9 hål (9 hål slaggolf). De olika klasserna spelas vid samma tillfälle. Teen Tour 
First-tävlingen läggs upp av SGF medan klubben lägger upp en parallelltävling samma datum 
Värmlandsserien 18 hål och Värmlandsserien 9 hål. Värmlandsserien är en sammanställning av 
de olika tävlingarna med en serie och en närvaroliga.  
 
Organisation Juniorsektionen 
Ordförande  
Cecilia Rolandsson 
Golftjej Värmland 
Ledare: Madeleine Malmgren, Johanna Ahlin 
Tränare på respektive klubb 
Golfkille Värmland 
Ledare: Johan Bergström, Kenneth Jogeryd 
Tränare på respektive klubb 
Camp NIU  
Tränare: Birger Kjellstedt 
Ledare: Vakant 
Team Värmland 
Ledare: Joakim Kinell, Henrik Olsson 


