
 

Verksamhetsberättelse junior 2019 

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 året bedrivit verksamhet i nedanstående grupper och ett 30-tal juniorer 
har varit engagerade i juniorsektionens cirka 20 aktivitetsdagar. 
- VGDF-junior – juniorer 10-16 år  
- Golftjej Värmland – flickor 10-16 år.  
- Team Värmland är distriktets representationslag som årligen spelar Landskapsmatch mellan 
Värmland, Västergötland och Östergötland. Juniorer blir uttagna enligt fastställda kriterier.  

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

Juniorsektionen planerade ett utbildningstillfälle med Golfens ledarutbildning Steg 1 – Golfäventyret. 
Med utbildare Birger Kjellstedt. Tyvärr blev tillfället inställt på grund av för få anmälda från 
klubbarna.  

Genomförda aktiviteter: 
VGDF-junior 
- Upptaktsträff på Sommarro Golf i april  
- Vårläger på Kils GK i maj 
- MiniTour, tredagarsläger med tävling i juni 
- Läger Solheim/Ryder Cup med matchspel på Årjängs GK i augusti 
- Årliga finalen i Värmlandsserien på Arvika GK i september 

VGDF-junior  
Fokus i gruppen har varit på att träna på att tävla. Tränare på de olika klubbarna man besökt har 
engagerats och Johan Bergström och Kenneth Jogeryd har varit ledare. Totalt har 15 juniorer deltagit 
från klubbarna Bryngfjorden, Hammarö, Karlstad och Kil.  

Golftjej Värmland  
Förutom gemensamma aktiviteterna med VGDF-junior har gruppen genomfört 7 aktivitetsdagar. Det 
har varit inomhusträning under vintern och träningsdagar med övningar och spel på olika 
Värmlandsklubbar samt en inspirationsdag på Karlstad GK för att titta på Junior SM för klubblag. 



Tränare på de olika klubbar man besökt har engagerats, Birger Kjellstedt och Anna Dahlberg 
Söderström. Johanna Ahlin och Madeleine Malmgren har varit ledare. Totalt har 13 tjejer deltagit 
från klubbarna Arvika, Bryngfjorden, Karlstad, Kristinehamn och Sommarro. 

Team Värmland  
Landskapsmatchen spelades 2019 i Östergötland, Landeryds GK, Vesterby. Matchen spelades mellan 
Värmland, Östergötland och Västergötland. Efter två segrar i rad placerade sig Värmland 2019 på en 
tredjeplats. Det var sex pojkar och fyra flickor som deltog i matchen från klubbarna Bryngfjorden, 
Hammarö, Karlstad och Sommarro. Ledare var Henrik Olsson och Joakim Wretman. 

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 
50 juniorer deltagit från 8 Värmlandsklubbar. Eftersom vi inte har med juniorer under 13 år samt 
juniorer som spelar på högre tourer i denna sammanställning så har vi cirka det dubbla antalet 
juniorer i Värmland som har spelat tävlingsgolf 2019. 

Resultat 
Intäkter VGDF    60 000 kr 
Intäkter Junior   45 830 kr 
Kostnader  123 135 kr 
Resultat  - 17 305 kr 
 
Minusresultatet härrör till bidrag till juniorer uttagna till SuperCamp, VGDF står för halva kostnaden, 
och finaldagen på Värmlandsserien i Arvika. 

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 och Johan Bergström 

 


