
Verksamhetsberättelse junior 2021  
                             - ”Vi ställer om när vi måste ställa in!” 
 
Områden vi har jobbat med i VGDF Junior under 2021 är följande, nedan ser ni lite resultat 
och på de kommande sidorna lite utförligare beskrivning av vad vi gjort. 

 
Utbildning för ledare och tränare – de som driver utvecklingen framåt på vår klubb  
Poängjakten – uppmuntran till att spela mer 
Träningsdagar – Vi samlas för att träna för att utvecklas tillsammans i Värmland 
Golftjej – Golftjejer samlas för att träna och utvecklas tillsammans i Värmland 
Tävling – i lag och individuellt 
Stipendium – belöna och berika flitig och målmedveten utveckling 
Samarbete - med SGF, Andra distrikt och Golfklubbarna i Värmland  
Golfklubben – ansvarar för att det kan genomföras spel, träning och tävling tillsammans och 
att juniorer får chansen att utvecklas som idrottare inom Golf.  

 
Kort vad Golfklubbarna genomförde tillsammans med VGDF Junior 2021 
 

13 Deltagare i Golftjejs poängjakt och med det var vi 6:e bästa distrikt i Sverige 
8 Digitala möten med ledare och tränare i Värmland 
7 tränings och tävlingsdagar med VGDF och PGA tränare i Värmland 
4 Utbildningsdagsdagar för ledare och tränare 
2 Föräldramöten för att informera om VGDF Junior 
93 Juniorer från var med i Värmlandsserien.  

43 Spelare på Finalen i Arvika där även DM Junior avgjordes. 

1 HIO på DM i Arvika. 

1 Lagmatch mellan klubbarna 

28 Juniorer från Värmland som tagit rankingpoäng i Sverige (2016 var det 6) 

4 Juniorer från Värmland var i Teen Cup Finalen 2021 

1 Junior blev tvåa i Match-SM för paragolfare 

8 Stipendium till spelare som kom med i Supercamp 

2 Stipendium till Årets Junior Golftjej och Golfkille 

 

16/16 Värmlandsklubbar har fått information om VGDF 2021 

12/16 Värmlandsklubbar var med i Värmlandsserien 

11/16 Värmlandsklubbar har en kontaktperson för VGDF junior 

5/16 Värmlandsklubbar var med på utbildning  

3/16 Värmlandsklubbar har en kontaktperson för Golftjej 
 

VGDF Junior jobbar med Silen, Golfäventyret, Loopen och Spelarutvecklingshjulet. 

Tillsammans med golfklubbarna i Värmland, tränare och ledare har vi under 2021 verkat för 

att utveckla juniorgolfen i Värmland. Vi har genomfört utbildning för ledare för att höja 

kompetensen och skapa nätverk mellan klubbarna. Vi har uppmuntrat till fler spel genom att 

bjuda in alla till att vara med i Poängjakten. Vi har erbjudit träning med elittränare för att 

utvecklas tillsammans med juniorer från hela Värmland. Vi har utmanat våra juniorer genom 

att få tävla i Värmlandsserien för att sen ta steget upp till Teen Tour First/Future/Elite. De 



juniorer som kommit längst har fått stipendium i samband med att man kommit med på 

Supercamp eller blivit utsedd till Årets Junior. Det arbete som kanske spelat mest roll för 

utvecklingen är så klart den planering som skett under 2020 för 2021 samt den aktivitet det 

varit på våra gemensamma möten på teams under året, totalt blev det åtta träffar. Vi 

genomförde en höstkonferens där de flesta klubbarna i Värmland hade med en eller fler 

representanter. Den gemenskap och drivkraft som genomsyrade den kvällen bådar mycket 

gott för Juniorgolf i Värmland. Nedan kommer lite utförliga kommentarer om det. 

Utbildning av ledare för Golfklubbar i Värmland med VGDF och SGF 
3 stora ledarträffar genomfördes under 2021. Golfens Ledarutbildning 1, GL1, genomfördes i 
juni på Bryngfjordens GK med 10 deltagare och 2 tränare. Samtliga ledare upptäckte nyttan 
av att träffas och att man kan lära mycket av varandra. Utbildningsmaterialet till 
Golfäventyret fick mycket beröm för att man så enkelt kan använda det i den dagliga 
juniorverksamheten. Ledarna fick fina omdömen liksom hela kursen som också blev ett 
viktigt nätverk för ledare som vill utvecklas. Ett stort tack till Birger och Malte som höll i 
kursen. 
 
Första helgen i september genomförde vi Golfens Ledarutbildning 2 på Kils GK, 14 
förväntansfulla ledare som ville utveckla sitt ledarskap i två intensiva dagar som 
genomfördes av 3 tränare. Samtliga deltagare var mycket nöjda med kursen som innehöll 
mycket vetenskap kring utveckling och lärande av ungdomar men också praktik och 
gemensamma diskussioner. Kursen var minst lika bra som GL1.  
Ett stort tack till Birger, Ronnie och Lisa. 
 
Höstkonferensen 2021 var vi nästan 30 ledare som träffade på Idrottens Hus eller var med 
via Teams. 
Christian Nilsson berättade vad Juniorerna vill. 100 % vill spela 67% vill träna och 33 % vill 
tävla.  
Johanna Ahlin RF-SISU Värmland och VGDF Värmland pratade om Trygg Miljö för Juniorer. 
Utan en trygg miljö så stannar inte juniorerna och här är viktigt att varje klubb jobbar med 
frågan var på vår klubb kan det finnas risk för otrygg miljö. Båda dessa punkter skapade 
diskussion och alla var eniga om att de kommer bidra till en bättre planering av 2022 med 
detta som utgångspunkt. 
VGDF junior kommer därför att ha fokus på Poängjakt, träningsdagar och lyckade 
juniortävlingar. 
Poängjakten uppmuntrar till spel så ökat fokus på den. Våra 10 träningsdagar får mer anslag 
så att fler tränare kan vara på plats och träna juniorer som brinner för att lära sig mer. 
Tävlingsdagarna får mer fokus att bli ett tillfälle för både tävling och spel efter sin förmåga. 
Tex genomförde Karlstad GK en JuniorDag som fick 100 juniorer att tävla på en och samma 
dag. Karlstad såg till att det fanns många olika klasser, för olika färdigheter, från nybörjare till 
Teen Tour First.  
 
Golftjej Värmland 2021 var en del i verksamheten med många spel, tränings och 

tävlingstillfällen.  

Vi hade 13 Golftjejer med i poängjakten och är med det 6:e bästa distrikt i Sverige. När 

distriktet inte hade en renodlad verksamhet för detta sjönk aktiviteten på klubbarna trots att 

det kom in fler tjejer till klubbarna. VGDF junior väljer nu att åter skapa en stark grupp 

tillsammans med klubbarna för att skapa kvinnliga förbilder och mötesplatser för Golftjej i 

Värmland. Tillsammans med klubbarna, våra gemensamma aktiviteter och POÄNGJAKTEN 

hoppas vi på en fortsatt fin verksamhet och utveckling av Golftjej. Värmland har under de 

senaste åren haft många framgångsrika golftjejer där några spelar på touren, några har läst 

på college i USA eller på RIG , NIU och Supercamp. Men framför allt har Golftjej Värmland 

varit en plattform för golftjejer som gillar att kul och spela golf ihop. 



 
Poängjakten: Golftjej genomför sen flera år med Värmland som förebild en tävling där tjejer 
ska registrerar sina spelade rundor i GIT/Gamebook. Detta är en uppskattad aktivitet för 
golftjejer och de flitigaste samlas på en Nationell final. Värmland var det 6:e största distriktet 
med 13 deltagare. 
Vi hoppas att varje klubb gör reklam för Golftjej och poängjakten 2022. 
 
Poängjakten Värmland: 
I och med att det rådde tävlingsförbud men inte spelförbud genomförde VGDF junior 
tillsammans med Smålands och Skånes Golfförbund en poängjakt som var för både killar och 
tjejer. Denna tävling uppmuntrade till flit i spel och att registrera sina rundor i GIT. För att 
vara första gången blev resultatet ovanligt bra ca 50 juniorer var med och registrerade sig. 
Med tanke på att 100% av juniorerna vill spela kommer vi att fortsätta driva denna utmaning 
tillsammans med klubbarna. 
 
Wermlandscupen:  Succé för en ny lagtävling för Juniorerna i Värmland. 
Nytt för 2021 blev en klubbmatch mellan klubbarna i Värmland.  
Tävling gick sista söndagen i september och spelades på Karlstad Gul. 
Lagen samlades först för regelgenomgång, lagfoto och lunch innan det vara dags start på Gul 
Etta. 
Först spelade varje lag 9 hål mot ett annat lag efter nio hål var det pizza för att sen fort ut i 
nästa match. Varje lag bestod av två 3-manna-lag som tillsammans spelade fyra matcher och 
totalt 36 hål. 
Att få spela i lag och att tävla ihop visade sig mycket uppskattat. Lagen som var med var 
mixade med killar, tjejer och paragolfare. Lagen coachade sig själva, gemenskapen och 
glädjen att få tävla ihop var fantastisk. Totalt var det 5 lag som var med och vi hoppas det blir 
än fler nästa år. 
Ett stort tack till Karlstad GK och Felix och Gabbe som skötte tävlingen. 
 
Juniorveckan och NIU dag: 
Juniorveckan 27-30 juni fick i år officiell status och genomfördes på fyra banor över 4 dagar 
från söndag till onsdag. Varje dag började med gemensam träning 08.30 -12.00 sen lunch 
innan det var dags för spel. Totalt var det 16 juniorer från 6 klubbar som deltog i 
juniorveckan. 
Stort tack till Lukas, Oskar, Birger, Malte, Henry, Felix och Gabbe för mycket bra 
träningsdagar och Anders Edwinsson som skötte hela juniorveckan inklusive tävlingen. 
På Hammarö GK genomförde Birger en NIU dag.  
11 juniorer var med och fick träning och inspiration för NIU.  
 
Tävlingar i Värmland med VGDF tillsammans med Golfklubben 
I slutet av april insåg vi att vi var tvungna att ställa om när vi var tvungna att ställa in alla 
juniortävlingar i maj. Alla juniorer uppmuntrades att anmäla sig Poängjakten och spela 
rundor på sin egen bana i väntan på att vi skulle kunna tävla som vanligt. 
När vi väl kunde genomföra tävlingar i Värmland så blev det 3 Teen Tour First och 2 Teen 
Tour Future samt DM-Junior och en stor Värmlandsfinal med 43 juniorer som tävlade på 
Arvika GK. Ett stort tack till alla klubbar som snabbt ställde om för att arrangera fina 
Juniortävlingar med många deltagare. 
Så trots få deltävlingar var det 93 juniorer som var med från 12 olika klubbar (2020 var det 
91 juniorer från 11 Värmländska klubbar och 2019 var det 50 juniorer från 10 Värmländska 
klubbar).  
 
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 utgå från barnets bästa enligt 



Barnkonventionen. Men varje klubb uppmuntras till att arrangera en Clubb-Class, som 
klubben själv styr över, tex så som Karlstad GK gjorde 2021 eller som Årjängs GK alltid gjort 
när vi varit där. 
 
Juniorer som spelar på högre tourer deltar i den Nationella Rankingen som sköts av SGF. 
2021 var det 28 juniorer från Värmland som tog rankingpoäng. 2022 kommer Värmland att 
arrangera 6 Teen Tour First, Kristinehamn kommer åter arrangera Teen Tour Future och 
Årjäng kommer att arrangera en Teen Tour Elite,  vilket gör att Sveriges bästa Juniorer 
kommer till Värmland 2022 
 
Vinnare av Värmlandsserien blev Malte Åkesson före Vendela Nilsson som blev tvåa och trea 
blev Daniel Martin Olsson. Flitigaste klubbar blev Karlstad GK och Bryngfjordens GK som 
båda hade 26 juniorer som var med i Värmlandsserien.  
Finalen av Värmlandsserien gick på Arvika GK, sköttes förträffligt av Christina och nytt för i år 
var att spela DM junior i samband med Finalen. Detta blev mycket uppskattat av alla 
juniorer. I samband med prisutdelning så fick juniorerna berätta om hur mycket man lär sig 
om golf på Supercamp samt hur bra NIU Golf i Karlstad är. Att även juniorerna får nätverk 
och kontakter som de har nytta av märktes på gemenskapen. 
 
Stipendium till Junior under 2021 
Totalt delade VGDF junior ut 10 stipendium 2021.  
 
8 Juniorer fick Stipendium när de kvalificerat sig och kommit med på Supercamp.  
Krav för att komma med är att man blir nominerad av sin klubb, har ett lågt hcp och tävlar på 
Teen Tour Future eller högre Tour. Supercamp är som en utbildning för att kunna utveckla 
sig själv till att kunna bli så bra som möjligt och på sikt få nå sina drömmar. 
 
2 Stipendium delades ut till Årets Junior  
Värmlands Golfförbund delar ut utmärkelsen Årets junior i Värmland till en golftjej och en 
golfkille som under året utvecklat sig som golfspelare och människa genom att ha tagit till sig 
och använt sig av grunderna i Silen och Spelarutvecklingshjulet. 

Årets Junior Alicia Olsson  
Årets Junior Lukas Kristensson 
 
Samarbeten som betyder mycket för VGDF Junior:s utveckling  
Det är många samarbeten som spelar stor roll för att verksamheten ska kunna leverera och 
samtidigt utvecklas för att bidra till Juniorutveckling i Värmland. Självklart är stödet från 
VGDF centralt viktigt men än viktigare är så klart samarbetet med klubbarna. Det är vi 
tillsammans som skapar dessa möjligheter till utveckling av juniorer oavsett vart i Värmland 
man bor. Tack vare alla våra ledare och tränare så skapar vi goda möjlighet för utveckling 
och goda nätverk. Vi tillsammans gör stor skillnad för Värmlands Juniorer och 
kompetensutveckling av ledare och tränare.  
Utan en stark ryggrad som Svenska Golfförbundet som tar fram utbildningspaket, Juniornytt 
och ett Nätverk mellan distrikten skulle mycket av det vi tar för givet försvinna. Genom 
eldsjälarna i distrikten som vi idag har Poängjakt, Golftjej, Landskapsmatcher, Klubbmatcher 
och andra idrottsliga utbyten. VGDF Junior ser fram emot ett fortsatt fint samarbete. 
Gör vi alla lite så blir det mycket tillsammans. 
 
 
Tillsammans gör vi bra saker för golfjuniorer i Värmland. 
Juniorsektionen 
Johan Bergström 


