
Välkommen till en ny säsong med spel, träning, tävling och utbildning med VGDF Junior. 

 

www.juniorivarmland.se Här hittar du information om vad som kommer att hända 2022.  

 

Vi kan alla hjälpa till med att det blir fler juniorer som deltar på träning och tävling i distriktet. Det gör 

vi enklast genom att uppmuntra till att anmäla sig till att tävla och träna med Junior i Värmland.  

Alla golfklubbar i Värmland kan bidra genom att på sin hemsida dela och informera om vad som 

händer. De flesta klubbar är dessutom mycket aktiva i distriktets verksamhet genom att ställa upp 

som tränare på läger och utbildning av ledare och som tävlingsledning. Tillsammans bidrar vi till att 

fler fastnar för golfen och får med sig 50/50 redan från unga år. I år kommer fokus att ligga på: 

 

Mer spel i Värmland, spela och registrera rundor i Min Golf, öppen för alla juniorer. 

Alla rundor mellan 13 maj till 31 augusti som är registrerade i Min Golf räknas. 
 

Träningsdagar med spel + Juniorveckan, anmälan via Min Golf. 

Årets första träningsdag blir på Hammarö GK den 14 maj. 
 

Tävling Det finns tävling från nybörjare till svensk juniorelit i Värmland. Värmlandsserien för juniorer, 

Teen Tour First, Teen Tour Future och Teen Tour Elite. Årets första tävling är den 14-15 maj beroende 

på var och vilken klass du ska tävla i. Anmäl dig så fort du kan i Min Golf. 
 

Golftjej i Värmland har sin första träff den 7 maj, anmälan via info@golftjejvarmland.se.  

Mer info hittar du på deras hemsida www.golftjejvarmland.se 
 

Utbildning: 

De klubbar som årligen erbjuder utbildning av ledare skapar goda förutsättningar för att erbjuda en 

god verksamhet för unga golfare. Berika klubbens ledare med att anmäla dem till följande utbildning. 

19 Juni ForshagaDeje GK, Golfens Ledarutbildning Steg 1, anmälan i min golf. 

3-4 Sept Karlstad GK, Golfens Ledarutbildning Steg 2, anmälan i min golf. 

 

 

Välkommen till Junior i Värmland 

Johan Bergström  
VGDF Junior i Värmland 
info@juniorivarmland.se 
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