
Nätverksträff med 
Golfens Ledarutbildning 1  

Den 16 mars kl.9-16 i Våxnäshallen, Karlstad 
Är du engagerad eller vill du engagera dig i juniorverksamheten på din klubb? Det här är dagen för dig. 
Värmlands Golfförbund bjuder in till en dag där vi kan träffas för att utbyta erfarenheter men också för att 
få utbildning. Dagen riktas till dig som är klubbchef, tränare, ledare, förälder, äldre junior, mor- eller 
farförälder, ja till dig som vill vara med och stötta golfjuniorer.  

PGA tränarna Anna Dahlberg Söderström och Birger Kjellstedt finns med för att lotsa oss igenom 
Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret. Utbildningen ger trygghet i ditt ledarskap för unga golfare  
upp till 12 år. Ingen erfarenhet krävs. Efter utbildningen kommer du att kunna lägga upp- och leda 
träningspass. Utbildningen innehåller bland annat; spelet i fokus, hur du praktiskt gör på träning, 
golfövningar, hur du skapar utveckling i övningar, barns utveckling, fysisk träning, golfspecifik 
uppvärmning mm. 

Representanter från Värmlands Golfförbunds juniorsektion finns på plats för att informera om aktiviteter 
under säsongen, svara på frågor och ta emot idéer.  

Program 

 
Varmt välkommen till en dag för nätverkande, information och utbildning. 

Värmlands Golfförbund, juniorsektion 

 

09:00 Samling med kaffe och fralla, i konferensrummet i Våxnäshallen (friidrottshallen, en trappa upp) 
 

09:30 Information från VGDFs juniorsektion om aktiviteter, tävlingssäsongen, juniorer och tävlande, SGFs 
SuperCamp, Golfgymnasium, livet som idrottsförälder 
 

12:00 Lunch och nätverkande 
 

13:00 Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret, var med och ta del av det senaste inom ledarutbildning med 
praktiska övningar och upplägg för träningspass. Har du redan gått utbildningen? Så bra, uppdatera dig 
och dela med dig av dina bästa tips J. 
 

15:30-16:00 Summering och avslut 
 

Anmälan Senast den 3 mars anmäler du dig via mail till cecilia.rolandsson@gmail.com 
 

Kostnad 300 kr som faktureras din klubb, så prata med din klubb innan du anmäler dig. I avgiften ingår  
GL1 kursmaterial, fika och lunch. 
 

Frågor Om du undrar över något ta kontakt med Cecilia Rolandsson, juniorsektionen, 
cecilia.rolandsson@gmail.com  
 


