
 

 

 

JUNIORVECKAN 

2021 
27e – 30e juni  

TRÄNINGSVECKA MED SPEL! 

Som junior i Värmland har du nu 

möjligheten att vara med på VGDF:s 

träningsvecka med spel på fyra av 

Värmlands banor. Du anmäler dig till 

de dagarna du önskar och för er som 

anmäler sig till alla dagarna så 

kommer vi ordna en ”mini tour”        

Det kommer att vara PROs som leder 

träningen på samtliga anläggningar 

även om inte alla namn i skrivande 

stund är helt spikade så kan vi lova 

grym träning. 

 

TIDER OCH UPPLÄGG 

08.30 Samling och uppvärmning  

09.00 – 11.45 Träning 

Lunch - ingår alla dagar 

13.00 – Spel på banan 

 

KOSTNAD 

Endast 200kr per dag vilket inkluderar 

träning, lunch och spel.  

 

KONTAKT & FRÅGOR 

Anders Edvinsson 

TELEFON: 

0761-870264 

 

ANMÄLAN & INFORMATION 

Killar födda 08 och tidigare, HCP 36 

Tjejer födda 08 och tidigare, HCP 54 

 

Anmälan sker på: 

www.golfivarmland.se/vgdf-

sektioner/vgdf-junior/ 

 

 

KRISTINEHAMN GK  

Söndagen den 27e juni 

Rivstart med Lucas Norman, Malte Åkesson och Henri Reis på 

Kristinehamn! Här kommer vi på rangen fokusera på järn och 

slagform (shotshaping) medans vi på övningsbanan kommer 

fokusera på användningen av klubbans bounce. 

 

KARLSTAD GK 

Måndagen den 28e juni   

Andra dagen på veckan blir på Karlstad och här kommer det att 

drillas på närspel med Felix och Gabbe. Vi kommer att träna på 

lobbar, höga och låga chipar, bunkrar och vi kommer även att 

göra ett 8-bolls test för att se ert närspels hcp för stunden. 

 

ARVIKA GK 

Tisdagen den 29e juni 

Då reser vi väster ut för att träna och spela på Arvika! 

Tränarna är inte helt klara men fokus kommer att ligga på sving och 

puttning. 

 

BRYNGFJORDEN GK  

Onsdagen den 30e juni 

Sista dagen avslutas med en Wedge-special på Bryngan med Birger 

Kjellstedt och hans team. Här kommer ni drillas i alla möjliga 

varianter på hur man kan använda en wedge. 

 

JUNIORVECKAN 2021 

Kristinehamn 27/6 start kl. 8.30: Shotshaping och Bounce 

 

Karlstad 28/6 strart kl. 8.30: Få reda på ditt närspels HCP 

 

Arvika 29/6 start kl. 8.30: Sving och Puttning 

 

Bryngfjorden 30/6 start kl 8.30: Wedge special 

 


