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Värmlands Golfförbund 

kallar härmed till höstårsmöte 

torsdag 28 oktober, kl. 18.00  

Plats: Digitalt möte 

 

Respektive klubb utser samt inger fullmakt för två ombud. I fullmakten anges vem av 

ombuden som skall utöva klubbens rösträtt (se §10 i VGDF:s stadgar). 

Fullmakt kan mejlas in. 

 

Hjärtligt välkomna 

Styrelsen 
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Föredragningslista 

 

1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den 

av FS upprättade röstlängden. 

 
2.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

 
3.         Fastställande av föredragningslista 

 
4.         Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 
5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall 

 justera mötesprotokollet 
 

6.        Stadgeändring enligt FS beslut. 

 
7.        Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande 

           verksamhets- och räkenskapsår 
 

8.        Fastställande av:  
a) antalet ledamöter i GDF-styrelsen 

b) antalet ledamöter i Juridiska kommittén 
 

9.       Val av:   
a) ordförande i GDF-styrelsen för en tid av ett år 

b) halva antalet övriga ledamöter i GDF-styrelsen för en tid av två år 
c) 1-2 suppleanter för en tid av ett år 

d) ordförande i Juridiska kommittén för en tid av ett år 
e) halva antalet övriga ledamöter i Juridiska kommittén för en tid av två år och 

halva för en tid av 1 år 

f) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 
g) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande  
 

10.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende   
distriktets verksamhet 

 
11.        Övriga frågor  

o Avtackning 
o Årets junior (tjej & kille) 

             
12.      Mötet avslutas  
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Verksamhetsplan för Värmlands Golfförbund år 2022 
 

Övergripande målsättning 
 

- Verka för att golfen inom distriktet utvecklas enligt Svenska Golfförbundets 
Intentioner utifrån Distriktets förutsättningar. 

- Handha idrotten golf med stadgar och regler. 
- Tillvarata Golfens intressen inom Värmlands län. 
 

Verksamhetsområden 

Vara klubbarna behjälpliga utifrån deras behov. 

Genom olika sektioner inom VGDF samordna och utveckla: 

- Samarbetet mellan klubbarna 
- Samarbetet med andra Distriktsförbund 
- Spel och Tävlingsverksamhet 
- Utbildning av ledare, domare och övriga funktionärer 
- Juniorverksamhet 
- Damverksamhet 
- Samarbetet med SGF 
 

Prioriterade verksamhetsområden 2022 

- Juniorverksamhet 
- Utbildning 
- Tävlingsverksamhet 
- Dam 
 

Arrangemang 2022 

I verksamhetsplanen för respektive sektion finns en närmare beskrivning av arrangemang och 

aktiviteter. 

Styrelsen ansvarar även för: 

- Utmärkelser 
- Golfmässa 

- Marknadsföring 

- Info via e-post och hemsida/Facebook 
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Budgetförslag 2022 <kommer senare> 
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Verksamhetsplan regler/domare 2022 
 

Regelkommittén ska 

- ansvara för golfens regelverk avseende tolkning och utbildning samt råd och service 

bland annat i handicapfrågor 

- legitimera distriktets distriktsdomare 

- fördela domaruppdrag till distriktstävlingar 

- årligen godkänna klubbarnas lokala regler 

- ansvara för utbildning av distriktsdomare och tävlingsledare 

- ansvara för att utbilda klubbarna i golfens nya regler 2019 

- under våren genomföra regelkurser Tävlingsledning nivå 1 och 2, Regler nivå 1 och 2 

- ett utbildningsmöte med distriktsdomare och blivande distriktsdomare. 

 

 

Verksamhetsplan Juridiska kommittén 2022 
 

Juridiska kommittén ska 

▪ Ansvara för att bestraffningsärenden handläggs enligt av SGF juridiska nämnd 

överlämnade direktiv 

▪ Bistå distriktets klubbar och enskilda medlemmar med råd och anvisningar som rör 

bestraffningsfrågor 
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Verksamhetsplan 2022 för VGDF senior, Damsektion D50 
 

Övergripande plan: 

Även under säsongen 2022 har VGDF:s damsektion som mål att få fler damer 50 år och äldre 

att börja/fortsätta tävla och delta i D50:s seriespel samt att ta hänsyn till det ev. smittläge 

som är aktuellt vad gäller Covid-19. 

Vad ska/kan vi göra: 

- Genomföra D50 tävlingar på 15 av Värmlands golfklubbar. 

- Få fler klubbar att ha start från tee 1 och tee 10 för att skapa möjlighet till mer 

samvaro efter tävlingarna om det tillåts igen efter Covid-19 restriktionerna. 

- Få ut information om D50 bättre till klubbarna, tex på dam- och seniorupptakterna i 

klubbarna, inlägg på ”Vi som spelar golf i Värmland”, anslag på klubbarna, skicka ut 

information via GIT och göra inlägg på VGDF:s hemsida. 

- Kontaktpersonerna kan göra ”reklam” för D50-tävlingarna på sin hemmaklubb och 

”ragga” nya damer, som då kan upptäcka det trevliga att spela på olika banor i 

Värmland. 

- Fortsätta att peppa damerna med ”Flitiga Lisor”-pris för de som deltagit i alla 

deltävlingarna. 

- Klubbarna kan äska pengar från VGDF för att anordna något i samband med 

tävlingarna. 

Mål: 

- Att öka deltagandet till i snitt 60 damer/tävling. 

 

Damsektionen D50 2021 

Ordförande: Monica Solberg 

Ledamöter: Anna-Karin Jurefalk, Margareta Kortfält 

 

 

  



 

 9 

 

Verksamhetsplan 2022 för VGDF senior, Herrsektion H50 
 

Övergripande plan 

Förslag 1: Vi spelar en final efter att alla 15/16 deltävlingar är klara, där 100 bäst placerade 

bjuds in alternativt de med minst åtta tävlingar under säsongen. Kan anordnas som Shotgun-

start eller med löpande start från två tee. 

Förslag 2: Sune Moberg tar kontakt med Forsbacka GK för att kolla om de är intresserade av 

att delta i Värmlandstouren H50. 

Vad ska/kan vi göra: 

- Arbetet genomföres dels i VGDF:s seniorsektion tillsammans med representanter för 

damerna, dels med H50-ledningen separat. 

- Vi genomför två möten för H50 med representanter för klubbarna. 

- På vårmötet fastställs tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser samt tävlingsavgift. 

- Genomföra H50 tävlingar på 15 av Värmlands golfklubbar samt därefter en final på 

någon av klubbarna. 

- Spela med A- och B-klass. 

- I Order of Merit räknas de åtta bästa nettoresultaten. 

- Anna-Karin Jurefalk för in resultaten i OoM. 

- Finalen spelas på ??? med shotgun-start eller löpande från två tee. 

- Klubbarna kan äska pengar från VGDF för att anordna något i samband med 

tävlingarna. 

Mål: 

- Skapa så jämnstora klasser, som möjligt, i A och B. 

- Bedriva verksamheten på ett sådant sätt att många lockas att delta. 

- Pusha för att få 100 deltagare på alla klubbar. 

- Främja social trivsel och gemenskap. 

 

Herrsektionen H50 2022 

Ordförande: Sune Moberg 

Ledamöter: Lennart Solberg, Tomas Liljestrand och Lennart Almqvist 
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Verksamhetsplan Junior 2022 
 

VGDFs juniorsektion vill…. 

få klubbar, tränare och ledare i Värmland att tillsammans ge så goda möjligheter som möjligt 

för juniorer att tävla och träna, för att utmanas och utvecklas, för att må toppen i arbetet med 

att nå toppen. 

- Att tillsammans med klubbar, ledare och tränare i Värmland utveckla juniorer som vill 

”må och nå toppen” i golf genom träning, tävling, läger och utbildning. 

- Att juniorer ska känna glädje och utmaning av att träna tillsammans . 

- Att fler juniorer vill träna och tävla tillsammans i Värmland.  

- Att erbjuda bra träningsdagar och läger för elit, flit och de som valt golf som sin 

idrott.  

- Att fler juniorer får rankingpoäng. 2015 var det 6 juniorer 2021 var det 28 juniorer.  

- Att fler golftjejer väljer att tävla och träna tillsammans. 

- Att fler juniorer ska kunna träna året runt när man har det som sin idrott. 

- Att golfen erbjuder den trygga miljö som skapar glädje och gemenskap när man är 

tillsammans på läger, träning, utbildning och tävling. 

- Att varje klubb arrangerar Teen Cup och genomför ett Teen Cup läger. 

- Att varje klubb skickar en eller fler nomineringar till SuperCamp. 

- Att varje klubb bidrar till att fler juniorer får spela i lag i tex Wermlands Cupen. 

- Att varje klubb uppmuntrar till deltagande i poängjakten för både killar och tjejer. 

- Att varje klubb bjuder in sina juniorer till tävling och träning med distriktet.  

- Att varje klubb bjuder in ledare att ta del av Golfens Ledarutbildning 1,2 & 3. 

- Att fler får kännedom om Golfäventyret, Tävlingstrappan, Spelarutvecklingshjulet, 

Utvecklingsboxen, Loopen och Silen. 

Vision 

I Värmland har alla klubbar en gemensam plattform för utveckling av klubbens juniorer.  

Med detta menar vi att klubben arrangerar Teen Cup och Teen Cup läger. Att golfklubben bjuder in 

sina juniorer till att träna och tävla med distriktet för att tillsammans växa, utvecklas och utmanas i vår 

idrott. 

I Värmland jobbar tränare tillsammans med VGDF för gemensamma spel och träningsdagar utifrån 

gällande utvecklingstrappor och använder sig av de övningar som tagits fram för landslag och som idag 

genomsyrar utvecklingen av juniorgolf i Sverige.   

I Värmland är det kul att utmanas och träna tillsammans för att orka utveckla sin golf för att ” må och 

nå toppen”. 

I Värmland drivs vi av att tillsammans bidra till Glädje och Gemenskap.  

Vi är Nyfikna och gillar nya utmaningar som utvecklar golfen i Värmland för Värmland. 

Vi jobbar utifrån vedertagna modeller och metoder som spelarutvecklingshjulet, loopen, 

Golfäventyret, spel och tävlingstrappan och utvecklingsrektangeln.  
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Vi utgår från Silen när vi har läger och jobbar med värderingar och skapar en trivsam träningsmiljö för 

alla som är med på gemensamma samlingar i Värmland. 

Att juniorer som vill satsa på golf borde bli befriade från greenfee i samband med aktiviteter som 

arrangeras med VGDF Junior.  Flera landskap som, Skåne, Halland, Bohuslän, Västergötland, och 

Småland har juniorer fritt spel minst 3 gånger/klubb.  

 

Värdegrund 

Vi jobbar efter SGF:s värdegrund Silen 

 

- Hälsa 
- Glädje 
- Ansvar 
- Ärlighet 

 

 

Mål 2022, för spelare, klubb och distrikt 

- Att 50-100 juniorer väljer att spela på Teen Tour  
- Att 50-100 juniorer prövar att vara med på Värmlandsserien. 
- Att 6-18 lag är med i Wermlands Cupen 2022. 
- Att juniorer får uppleva en Värmlandsfinal, som inspirerar till fortsatt utveckling. 
- Att 100 juniorer eller fler är med i poängjakten 2022. 

 
- Att klubben genomför och uppmuntrar sina juniorer att vara med i Poängjakten.  
- Att klubben tar till sig information från distriktet och sprider den till sina medlemmar. 
- Att klubben är med på distriktets träffar, utbildning och digitala möten.  
- Att klubben ställer upp när det genomförs tävling eller läger för distriktets juniorer. 
- Att klubben som arrangerar Värmlandsserien genomför Golfäventyret Cup. 
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- Att distriktet genomför utbildning så att klubbarna kan utveckla sin juniorverksamhet 
- Att distriktet genomför Minicamp, Juniorvecka och Juniordagar med träning och spel. 
- Att distriktet sprider information till klubbarna så vi blir fler på tävling och läger  
- Att distriktet genomför tävlingar för juniorer som fyllt 13  
- Att distriktet bidrar till fler lagtävlingar som klubbarna kan vara med i. 

 
- Att Värmland Elit möter Östergötland och Västergötland i en lagmatch  
- Att Värmland Flit möter Skåne och Småland i en lagmatch.  
- Att Wermlands Cupen blir en årlig match mellan klubbarna. 
- Att det blir lätt att dela information om tävling, träning och utbildning 
- Att vi följer och respekterar regler och rutiner som sätts av SGF, RF och Myndigheter. 
- Att vi bidrar till att så många som möjligt ska ”må och vilja kämpa mot toppen”. 

 

Strategier 

Skapa kompisgäng för att vilja utveckla sin golf tillsammans med andra. 

Med hjälp av de gemensamma aktiviteterna ligger fokus på att ha roligt och att skapa en härlig 

gemenskap. Vår verksamhet utgår från utvecklingstrappan, spelarutvecklingshjulet, loopen och Silen 

för att skapa en struktur som bidrar till utveckling av juniorgolf i Värmland. 

Vi gör detta tillsammans med klubb, tränare, ledare och föräldrar.  

Ju mer man spelar och tävlar ju bättre går det, om man samtidigt utmanar sig och vågar ta nya steg i 

utvecklingstrappan tillsammans med stöd från tränare, klubb och distrikt. 

Utveckling/Spelarutvecklingshjulet. 

I utbildning, träningsdagar och tävling ska deltagarna känna sig trygga i att våga och vilja utvecklas. Att 

känna utveckling utan press är en bidragande orsak till att man stannar i sin idrott och känner glädje i 

det man gör. Att vi som distrikt, klubb, tränare och ledare bidrar till en stimulerande utvecklingsmiljö 

kommer bidra till att vi blir fler och att fler väljer att stanna kvar för att se hur långt man kan komma 

på sin resa i golfen. Oavsett hur långt man kommer får man ett äventyr för livet, som börjar med 

Golfäventyret. 

Vi genomför ledarträffar i distriktet för att tillsammans bidra till vår utveckling.  

Vi tar hjälp av PGA tränare och genomför SGF utbildningar av ledare (GL1, GL2 GL3).  

Att träna och tävla i Värmland och för Värmland ska vara så kul att man själv vill ta reda på hur man 

kan få tävla och träna mer med och för Värmland. 

Att få delad glädje som vi fick uppleva tillsammans under årets premiär av Wermlands Cupen skapar 

energi och framtidstro på att vi kan bli många fler som tävlar med glädje tillsammans. 

 

Tävlingar (13 år och äldre)  på barns villkor, se vad det innebär enligt RF och barnkonventionen. 

Att tävla är en naturlig del av golfspelet.  

Varje gång du slår ett slag, måste du analysera läget, planera vad du ska göra, utföra det du planerat, 

får ett direkt resultat som du sen kan lära dig av, det är detta som kallas för loopen, men många ser 

bara ett slag och ett resultat som man själv ger ett betyg och sällan så bra som man tänkt sig. Det är i 

dessa situationer vi inte behöver en caddie/förälder som förstärker ett mindre lyckat slag, hål, runda 
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eller tävling. Utan här behövs en ”trygg miljö” som uppmuntrar till att våga fatta egna beslut och få 

lära sig av egna misstag och framgångar. 

Genom att skapa trygghet i tävlingssituationen kan juniorerna lotsas till att upptäcka glädjen och 

spänningen i att tävla. Tävling sker i en tävlingstrappa som börjar med Golfäventyret och fortsätter 

fram till Värmlandserien. Värmlandsserien ska erbjuda våra juniorer en så trygg miljö som möjligt för 

att vilja tävla på andra banor för att få nya färdigheter för att sen kunna ta nästa steg till Teen Tour 

First som sen leder till Future och Elite.  

Hur långt man kommer på sin egen tävlingstrappa styrs av en rad olika faktorer men att känna trygghet 

är en av de saker vi kan bidra att skapa tillsammans.  

En del i tryggheten är tydliga regler.  

Det är därför av stor vikt att vi respekterar regeln som säger att du måste vara 13 år för att få vara med 

i tävlingar som ger rankingpoäng. Det gör att du kan spela enskilda tävlingar i Värmlandsserien men du 

kommer inte tilldelas rankingpoäng eller vara med på rankinglistor, om du är yngre än 13 år.  

I samband med Teen Tour First erbjuder vi två extra klasser för våra juniorer. En HCP-klass som ingår i 

Värmlandsserien och spelas på 18 hål utan caddie.  

I samband med Värmlandsserien finns det en Rookieklass som spelar 9 hål.  

I Rookieklassen kan man ha caddie, men vi ser helst att juniorerna får spela på sina villkor, välja 

spelriktning, val av slag och själv välja vilken klubba man ska spela med. Caddie är tillåten om inte 

särskilt undantag krävts innan tävlingen(tex corona regler för att hindra smittrisk). Klubben som 

arrangerar en Värmlandsserie kan själv styra Rookieklassen och kan självklart arrangera en klass för 

Golfäventyret Cup. Men detta är fritt för klubben att besluta om. 

Loopen en metod för att utveckla sitt spel 

 

Kommunikation  

Möten genomförs live och via Teams. 

Anmäl dig för att få information direkt från VGDF:s hemsida. 

Klubbarna hämtar information från VGDFs hemsida och SGF Juniornytt. 

VGDF junior använder sig även av laget.se och har en sida på Facebook. 
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Ledare 

Klubbars ledare bjuds in till ledarutbildningar och ERFA-träffar under okt-april samt i samband med 

läger. Utbildningar ska genomföras till självkostnadspris för att så många ska vilja vara med så att 

klubben och distriktet har så många utbildade ledare som möjligt för våra juniorer. 

Föräldrar  

I samband med läger genomförs föräldramöten.  

Anmäl dig via VGDF junior för att få info. 

SGF Junior ger bra info under hela året via Facebook. 

Informationsmöten kommer även hållas via teams. 

Det är vi som gör VGDF Junior till vad vi är. 

Tränare 

En god kommunikation för att kunna genomföra bra utbildningar av ledare, träningar av junior och 

stötta juniorer att ta nya steg i sin utvecklingstrappa och nominera spelare till olika läger. 

Uppmuntra till spel på Teen Tour First, Future och Elite.  
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VGDFs utbildnings- och utvecklingsgrupper 

Juniorer i Värmland är välkomna att anmäla sig till läger och träffar, enstaka tävlingar eller anmäla 

intresse till de grupper som kommer att finnas under 2022. Blir intresset större än de grupper vi har 

planerat för kommer hänsyn tas till tävlingsflit, ålder och hcp. 

Målet är att skapa en gemenskap oavsett dina målsättningar och oavsett om du är tjej eller kille. 

Golftjej kommer finnas kvar men målsättningen är att ha aktiviteter som är öppna för alla. 

- VGDF junior – träna för att tävla, öppen för aktiva juniorer i Värmland. 
Värmlandsserien, Teen Tour First-, Future- eller Elite. Fokus ligger på att lära sig att tävla vilket 
gör att träffarna främst innehåller träning, spel och tävling på olika banor i Värmland. 
Målsättning skapa glädje och förståelse för din egen utveckling.  

- Golftjej Värmland – lära träna och tävla  
Flickor 10-cirka 18 år, hcp 54 och lägre som vill lära träna och tävla, vill spela eller spelar 
Värmlandsserien, Teen Tour First-, Future- eller Elite. Golftjej Värmland ingår i den nationella 
satsningen Golftjej Sverige.  

- Teen Cup Värmland/NIU – utveckling mot Teen cup final och golfgymnasium 
Flickor och pojkar 13-16 år, hcp riktmärke flickor 25 och pojkar 15, bjuds in från klubbarna. Fokus 
på att stötta juniorerna att lyckas i Teen Cup och att skapa intresse för att vilja söka till 
golfgymnasium. Detta är också en bra träningsgrupp för att förbättra sin färdigheter för att 
kunna bli uttagen till SuperCamp.  

- Team Värmland – distriktets representationslag 
Flickor och pojkar 13-19 år, till laget blir man uttagen för att representera Värmland vid 
Landskapsmatchen mellan Värmland, Östergötland och Västergötland.  

       Uttagning sker via SGF-ranking, tävlingsflit, intresse, ålder och hcp.   

- Team Värmland Flit 
Uttagning sker utifrån poängjakten dvs antal rundor registrerade i GIT. 
Du blir uttagen att representera Värmland i en landskapsmatch mellan Värmland, Skåne och 
Småland. 

- SuperCamp Värmland - 13-15 år 
SGF ställer upp krav på vad som krävs för att få delta och Värmland tar ut spelare med fokus att 
man vill utvecklas, att spelaren väljer tävla på en så utmanande nivå som möjligt och har vana av 
att vara på golfläger och är en del i den värmländska juniorgolfen. Många som deltagit i 
SuperCamp har sen utvecklats så bra i sin golf att man kvalificerat sig för att läsa på NIU eller 
Riks, med golf som sin sport. 
 

 

Aktiviteter 2022 

Under året vill vi skapa utmanande och bra mötesplatser för träning, tävling och gemenskap. Grunden 

för aktiviteterna är glädje, hälsa, ansvar, ärlighet som bidrar till en trygg gemenskap och egen 

utveckling. 

- Teen Tour, Värmlandsserien och DM junior, 6 omgångar och en gemensam final. 
- Vinterträning 3 gånger under jan – april, 30 juniorer. 
- Minicamp – årets första träningsläger med föräldramöte. 
- Juniorveckan, träning och tävling under 4 dagar på 4 olika banor för ca 45 juniorer. 
- Wermlands Cupen, en lagmatch mellan klubbarna för juniorer. 
- Landskapsmatchen Värmland bjuder in Lag Östergötland och lag Västergötland  
- Flitmatchen mellan Värmland, Skåne och Småland. 
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- Golfens Ledarutbildning 1 och genomföra steg 2 i Värmland 
- Juniordagar för juniorer 13-16 år med sikte på Teen Cup och SuperCamp. 
- SuperCamp  
- Årets Junior 
- Juniorledarträffar en på våren och en på hösten 
- Juniorträffar för alla ledare och tränare i Värmland på teams 9 gånger/år. 
- Föräldramöten i samband med läger ca 2-4 ggr under 2022. 

 

Tävlingar 2022, Värmlandsserien, Teen Cup, Juniorveckan och Teen Tour First, Future och Elit 

- Teen Tour First (18 hål slaggolf scratch), SGF lägger upp tävlingen i GIT 
- Värmlandsserien 18 hål (slaggolf med hcp) , klubben lägger upp tävling i GIT 
- Värmlandsserien 9 hål (spela golf), ansvarig klubb lägger upp tävlingen i GIT. 
- Värmlandsserien 18- och 9 hål läggs upp av klubbarna samma datum som Teen Tour First 

spelas.  
- Värmlandsserien totalt är en sammanställning av Teen Tour och Värmlandsserien 18 hål. 

Juniorer 13 år (fyller 13 år under säsongen) och äldre kan samla poäng över säsongen. För 
2022 kommer Seger i Värmlandsserien ge 10 poäng och fallande, Teen Tour First ger 20 
poäng och fallande, Future ger 30 poäng och fallande. 

- Klubbligan – mäter hur många spelare/klubb som deltar i Värmlandsserien. 
- Juniorveckan 4 dagar med träning och tävling på 4 olika klubbar med PGA tränare. 
- Wermlands Cupen 2022, lagspel mellan klubbarna . 
- JSM lag En värmlandsomgång som spelas före första omgången av JSM lag. 
- Teen Cup, Klubbkval, Distriktskval, Regionkval och Riksfinal. 

 
 

Vem gör vad för juniorgolf i Värmland 2022 

Organisation Juniorsektionen 

Ordförande Johan Bergström, Karlstad GK 

Ledare Madeleine Malmgren, Arvika GK  

Ledare Johanna Ahlin, Arvika GK 

Ledare Per Gustavsson Bryngfjorden 

Ledare Anders Edwinsson, Kristinehamn 

Ledare Team Värmland Joachim Wretman Karlstad 

 

Kontaktperson för respektive klubb i Värmland: (under uppbyggnad) 

Kontaktperson Arvika GK Madeleine Malmgren, Johanna Ahlin och Christina N. Karlsson 

Kontaktperson Billeruds GK 

Kontaktperson Bryngfjordens GK, Kenneth Jogeryd och Per Gustavsson 

Kontaktperson Eda GK 

Kontaktperson ForshagaDeje GK, Emil Meijer 
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Kontaktperson Hammarö GK Magnus Wiklund och Henrik Linder 

Kontaktperson Karlstad GK Linda Andersson och Joha Raskinen 

Kontaktperson Kils GK  

Kontaktperson Kristinehamn GK, Annika Edström och Anders Edvinsson 

Kontaktperson Lundsbergs GK 

Kontaktperson Saxå GK 

Kontaktperson Sommarro Junior GK,  

Kontaktperson Sunne GK  

Kontaktperson Torsby GK 

Kontaktperson Uddeholms GK 

Kontaktperson Årjäng GK 

 

Tränare som samarbetar med VGDF Junior (Under uppbyggnad) 

Birger Kjellstedt Bryngfjorden och NIU 

Hans Ericsson Hammarö GK och NIU 

Fredrik Eliasson Karlstad GK 

Oscar Hertzberg Karlstad GK 

Felix Ekholm Lavebratt Karlstad GK 

Gabriel Ekholm Lavebratt Karlstad GK 

Lukas Norman Sommarro GK och Kristinehamn 

Filip Andersson Hammarö GK 

Anton Eriksson Kils GK  
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Verksamhetsplan Idrottssektionen 2022 
 

Övergripande plan 

VGDFs idrottssektion vill fortsätta att utveckla den idrottsliga verksamheten för golfare 21 år och 
äldre genom att verka för att det skall finnas en naturlig övergång från juniorgolfen, där möjlighet 
skall finnas för fortsatt spel och tävlande inom distriktet. 
Vidare vill vi vara en brygga mellan distriktets klubbar och förbundet, men även mellan olika 
kommittéer inom förbundet för att främja den idrottsliga verksamheten. 
 
Vad skall vi göra? 
 
- Hålla i tävlingar, utbildningar och aktiviteter som främjar golfen i Värmland, tex idrottslyftet. 
- Ta hand om och framför allt utveckla Ekebygolfen. Konceptet kan ständigt förbättras. En skriven 

manual för arrangerande klubbar är nödvändig. 
- Vara behjälpliga med förbundets olika aktiviteter. 
- OoM tycks vara svårt att genomföra, för få klubbar är intresserade av att arrangera tävlingar av 

detta slag. I dess ställe jobbar Idrottssektionen med att i distriktet arrangera en tävling i Future 
Series. En Future Series tävling är en tävling med prispengar vilken spelas över 36 hål (18+18 alt 
36). I samband med tävlingen kan klubben, om den så vill, arrangera en ProAm tävling dagen 
innan tävlingen.  

- Se över hanteringen av DM. Även här behövs en manual för arrangerande golfklubb. 
 
Mål 
 
- Att arrangera en tävling i Future Series 2022. 
- Att vidareutveckla Ekebygolfen samt att ha minst 60 startande par/tävling. 
- Att skriva manualer för Ekebygolfen samt för DM. 
- Att DM för juniorer fortsättningsvis spelas i samband med finalen av Värmlandsserien. Juniorer 

13-21 år kan fortsättningsvis även spela DM i Herr och Dam klasserna. 
 
 
Idrottssektionen 2022 
 
Louise Martinsson Hagstrand 
Ordförande 
 
Anders Skoglund TKO 
Ledamot 

 


