
 
 
Verksamhetsberättelse junior 2020 
 
Juniorsektionen i Värmland 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, tävlingar, utbildningar och projekt 
- vill att så många värmländska klubbar delta i vår verksamhet tillsammans med juniorerna. 
- skapa inspirerande mötesplatser för juniorer, ledare och tränare 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. 
-bidra till utveckling och utbildning genom följande aktiviteter 2020. 
- Supercamp är SGF:s läger för juniorer 13-15 år. Juniorsektionen har bett klubbarna att nominera 
spelare för att till slut välja ut 5 killar och 3 tjejer enligt kriterier från SGF och vårt Distrikt. 
- NIU dag för att öka intresset till golfgymnasium och egen utveckling av sin golf genomfördes med 
stor framgång av Birger Kjellstedt på Sommaro GK. 
-GL1 Utbildning genomfördes av Juniorsektionen tillsammans med Birger Kjellstedt och Filip 
Andersson med stor framgång på Hammarö GK. Utbildningen innebar att distriktet fick 20 nya ledare 
som tillgodogjort sig GL1. Extra roligt att de kom spelare från så många olika klubbar. 
- Juniorsektionen har spridit kunskap och stöttat juniorer, ledare och klubbar i regler och möjligheter 
till träning spel och tävling under pandemi. Säkerhet och hälsa men rörelse utomhus har fått ett nytt 
värde och där kan golfen bidra med mycket för att stötta friskvård och motion bland ungdomar. 
- Årets Junior delades ut av juniorsektionen efter nominering från klubbar och tränare. 
Årets Junior blev Maia Samuelsson och Malte Åkesson 



 
 
Genomförda aktiviteter: 
VGDF-junior 
- Upptaktsträff på Sommarro Golf i april 
- Juniorspel på Bryngfjorden, Sommaro och Kils GK över 160 deltagande och 3 banrekord. Tre olika 
klasser, Open 18 hål, HCP 18 hål och 9 hål prova på. 
- Vårläger på Kils GK i maj, mycket uppskattat av killar, tjejer, föräldrar, ledare och golfklubb.  
- MiniTour, tredagarsläger med tävling i juni 
- Solheim/Ryder Cup med matchspel på Eda GK i augusti, extremt väder, vacker bana och grattis till 
Tjejerna som vann årets Match. 
- Årliga finalen i Värmlandsserien på Arvika GK i september, med information om Supercamp av 
spelare som deltagit på Supercamp, NIU information av elever som på Niu och College information av 
elever som läser på College i USA.  
- Teamsmöten för ledare men också livemöte. Marcus Norman var och föreläste på Sommaro GK för 
tränare och ledare i Värmland. Stort tack för att så många deltog och aktivt hjälper till att utveckla 
juniorgolf i Värmland 2020. 
- Under 2020 genomfördes inga läget med övernattning med hänsyn till gälande regler. 
- Under 2020 sprida information via hemsidan, Facebook, Laget och Juniornytt. 
- Under 2020 var Golftjejer i Värmland mycket aktiva i Poängjakten, för mer info se Juniornytt. 
 
 
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, Kristinehamn, Sunne och Kil. 
Golftjej Värmland 
Förutom gemensamma aktiviteterna med VGDF-junior har gruppen genomfört 8 aktivitetsdagar. Det 
har varit inomhusträning under vintern och träningsdagar med övningar och spel på olika 
Värmlandsklubbar samt en inspirationsdag på Boda Borg. 
Tränare på de olika klubbar man besökt har engagerats, Hans Ericsson, Jessica Karlsson och Anna 
Dahlberg Söderström. Totalt har 15 tjejer deltagit från klubbarna Arvika, Bryngfjorden, Karlstad, 
Kristinehamn och Sommarro. Golftjej har även verkat för att så många som möjligt ska delta i SGF:s 
Poängjakt, för mer info se Juniornytt. Johanna Ahlin och Madeleine Malmgren har varit ledare som är 
mycket uppskattade av juniorer, föräldrar, VGDF och SGF. 
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 och Värmlandspel  
Ett stort tack till klubbar och spelare som så snabbt kunde ställa om till Juniorspel i Värmland. Över 
60 spelare per omgång med +2 till 54 i HCP. 3 banrekord och alla följde de nationella föreskrifter som 
gällde. Juniorer, klubbar och föräldrar var så glad att dessa spel kunde genomföras. 
Sen flera år tillbaka kunde vi även i år genomföra Värmlandsserien i samband med Teen Tour First 
som spelats på 6 olika klubbar och sen en stor final på Arvika med alla juniorer i Värmland. 
Totalt har 91 juniorer deltagit (2019 var det 50) från 16 olika klubbar och 2019 var det bara 10. För 
att få vara med i Värmlandserien måste du vara 13 år eller äldre, samma regel som gäller för all idrott 
i Sverige som bygger på att idrott ska utgår från barnets bästa enligt Barnkonventionen. 
Juniorer som spelar på högre tourer deltar i den Nationella Rankingen som sköts av SGF.  
 
 



Utmärkelse 2020  
Under 2020 var det 20 nominerade till de 8 platser i Supercamp som Värmland fick för 2020. 
Utöver detta stipendium har VGDF junior även delat ut Årets Junior till Maia Samuelsson och Malte 
Åkesson som både blev mycket glada och stolta över utmärkelsen. Ett stort tack till ledare och 
tränare som engagerat sig i utveckling, nominering och marknadsföring av det vi alla bidragit och 
genomfört under 2020 för junior i Värmland. 
 
Resultat 
Ekonomiska resultatet kan ses i VGDF’s result- och balansrapporter. 
 
Under 2020 har VGDF bidragit med ½ avgiften för Supercamp, Årets Junior, Sponsrat JBI. 
Pga Corona har vi inte kunnat genomföra Landskapskampen utan den ska spelas Värmland 2021.  
 
Vi är många som engagerar oss i juniorgolfen både på klubb- och distriktsnivå.  
 
Ett stort Tack till ledare och tränare som engagerat sig i distriktet och tack till klubbarna i distriktet 
för att ni stöttar med juniorutvecklingen och värnar om ett gott samarbete i Värmland.  
 
Allra roligast är det att så många juniorer från så många olika klubbar varit med och delat glädje och 
gemenskap när vi spelat, tränat och tävlat tillsammans. 
 
Tillsammans gör vi bra saker för golfjuniorer i Värmland. 
Juniorsektionen 
Johan Bergström 


