
 

Verksamhetsberättelse junior 2018 

Juniorsektionen 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 ledare i distriktet genom bland annat Ledarutbildning 1 - Golfäventyret 

Värmlands Golfförbunds (VGDF:s) juniorverksamhet ska ses som ett komplement till klubbarnas 
verksamhet med tillfällen till ännu mera golfaktiviteter.  

Juniorsektionen har under 2018 bedrivit verksamhet i de två grupperna Golftjej- och Golfkille 
Värmland. Dessa grupper riktar sig till flickor och pojkar 10-16 år. Gruppen Camp NIU, för juniorer på 
väg mot golfgymnasium blev för 2018 inställt, på grund av för få anmälningar från klubbarna. Team 
Värmland är distriktets representationslag som årligen spelar Länsmatchen mellan Värmland, 
Västergötland och Östergötland dit juniorer blir uttagna enligt fastställda kriterier.  
Ett 30-tal juniorer har varit engagerade i juniorsektionens 25 aktivitetsdagar.  

Juniorsektionen har ansvarat för att ta ut åtta juniorer 13-15 år till SuperCamp enligt kriterier från 
SGF. SuperCamp är SGF:s läger för juniorer mot golfgymnasium. 

Juniorsektionen har också genomfört ett utbildningstillfälle med Golfens ledarutbildning Steg 1 – 
Golfäventyret. Utbildare Anna Dahlberg Söderström och Birger Kjellstedt.  

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

Golftjej Värmland  
Förutom de gemensamma aktiviteterna har gruppen genomfört 10 aktivitetsdagar. Det har varit 
inomhusträning under vintern och träningsdagar med övningar och spel på olika Värmlandsklubbar 
samt en inspirationsresa till Lag EM för flickor på Forsgårdens GK. Tränare på de olika klubbar man 
besökt har engagerats, Birger Kjellstedt, Anna Dahlberg Söderström och David Jonsson. Johanna 
Ahlin och Madeleine Malmgren har varit ledare. Totalt har 12 tjejer deltagit från klubbarna Arvika, 
Bryngfjorden, Sommarro, Torsby, Forsbacka. 

Golfkille Värmland  
Förutom de gemensamma aktiviteterna har gruppen genomfört 10 aktivitetsdagar. Fokus har varit på 
att träna för att tävla. Inför Teen Tour First har gruppen haft träningsdagar och inspel på banan i syfte 
att lära juniorerna hur man förbereder sig och genomför en tävling, ”Tourskola”. Tränare på de olika 
klubbarna man besökt har engagerats och Johan Bergström, Kenneth Jogeryd och Jan Magnusson har 
varit ledare. Totalt har 10 juniorer deltagit från klubbarna Bryngfjorden, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Sunne. 

 



Team Värmland  
Länsmatchen spelades 2018 i Västergötland, Billingens GK. Värmland försvarade titeln och vann även 
2018JGrattis Värmland. Det var sex pojkar och fyra flickor som deltog i matchen från klubbarna 
Arvika, Karlstad och Sommarro. Ledare var Joakim Kinell och Henrik Olsson.  

Värmlandsserien  
I samband med Teen Tour First och Värmlandsserien 18- och 9 hål har distriktet anordnat en total 
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 
90 juniorer deltagit från 10 Värmlandsklubbar.  

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

Juniorsektionen  
genom Cecilia Rolandsson  

 


