
Möte på Teams Med VGDF Junior för klubbar, ledare och tränare, 220808. 

Uppdatering från mötet måndagen den 8:e augusti på Teams mellan 20.00-20.45.  

Närvarande var Hammarö, Kil, Karlstad, Arvika, Sommarro, Kristinehamn, Bryngforden, Golftjej. 

 

Nästa möte är måndag den 5 september inbjudan skickad men om du inte fått någon hör av dig till 

info@juniorivarmland.se uppge namn, klubb, din roll, mobil och mail. 

 

Återkoppling från vad som hänt fram till 31/7  

7 ledare var med på Utbildning på ForshagaDeje GK och lärde sig hur bra Golfäventyret är som 

ledarbok för juniorträning.  

20 junior var med på Juniorveckan som arrangerade av 4 klubbar med träning för pro, lunch och 

tävling på banan. Alla lärde sig slå längre, spela smartare och slå färre puttar så det blev så klart 

massor av sänkningar och finaldagen hade vi en birditävling där bästa bollen gjorde 9 birdies och man 

bäste spelare gjorde 4 birdies och en rejälsänkning. Se intervjun med tränare och vinnare på 

Instagram eller TikTok. 

Värmland Open så bra för juniorer i Värmland – 18 stycken fick vara med på ProAm och våra bästa 

Juniorer fick chans att spela en profstävling på en riktigt tävlingsbana. Det blev flera banrekord – 

wow. 

Vi finns på Facebook sen flera år och vi är några som tycker att det är grymt men sen midsommar har 

vi gjort 10 filmer och fått över 20.000 visningar på TikTok. Det säger en del var våra ungdomar gillar. 

Så missa inte våra filmer på TikTok med Elise, Isak, Birger, Bengt, Felix och Gabbe, Lucas, Alicia, Maia 

och många fler. Sök på Juniorivarmland så får ni se. 

 

Detta är på G och här behöver vi din hjälp som ledare, tränare och info ansvarig på er klubb. 

Junior spela mer golf – 31 anmälda. Jag ber er att uppmana era juniorer att anmäla sig dels för få 

vara med i Wermalndscupen, dels för att de ska bli bättre golfspelare och de som har golf som sin 

idrott är detta en förutsättning för att bli glad. Alla som är en bra ranking i Sverige spelar massor av 

rundor som noteras i GIT. Bara 20 tävlingar generera ofta 60 rundor eller mer om du klarar kvalen. 

Det finns alltså fler fördelar med att vara med och som junior kommer de att få pris på finalen i 

Arvika.  

3-4 september är det utbildning för ledare som vill gå GL2. Sista anmälningsdag är den 15:e augusti 

och vi behöver få minst 8 men helst 10 anmälningar. Anmälan görs i mingolf.se  

Supercamp 2022/23 är till för juniorer med ambition, vilja och kvalité för att kunna gå långt ska tas 

ut. De ska spela på Future/Elite/JMI ha ett spelhcp som de håller på tävling från backtee och var 

yngre än 16 år dvs max gå i årskurs 9. Anmäl junior från er klubb till info@juniorivarmland.se  

Golftjej Värmland – 10 tjejer anmält sig att träna med Alicia på Karlstad GK. Vi bjuder på Glass på JBI 

till alla som anmäler sitt intresse vi och vi kommer att ha gemensamma träffar på Karlstad, 

Sommarro, Kil, Arvika och många fler. Alicia började som Golftjej och skulle aldrig kommit så långt 

uta den glädje och gemenskap som Golftjej gav henne när hon började. Idag är hon rankad 5 i Sverige 

och fortfarande med i Golftjej Värmland. Så varje klubb som jobbar med 50/50 hjälp oss att få mer 

tjejer till Golftjej Värmland. 
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Tävling – kolla min golf det är massor av tävlingar som ni måste uppmuntra era juniorer att anmäla 

sig till. Alla får ju vara med i golf, ingen blir petad, det är ju detta som borde vara så himla bra och 

göra att alla är med när det är match. Så anmäl er junior till Match på Hammarö, Bryngfjorden, Kil 

och finalen på Arvika. 

DMjunior och final på Värmlandserien den 18 september på Arvika GK, anmälan i mingolf. 

Wermlandscupen 25 september  – Lagtävling som klubben ska anmäla 6 spelare till i mingolf.se 

Teen Tour Elite på Årjäng – årets största juniortävling i Värmland. Tag chansen och åk dit och kolla på 

fint spel och en fantastisk tävlingsbanan. Stort tack att Årjäng fixar detta. Tips är att gör en juniorresa 

dit och kolla på spelet – långa drivs, grymt närspel och ett enormt fokus.  

Vad gör vi nu? 

Du som klubb, ledare och tränare försök dela och uppmuntra era juniorer att läsa inbjudningar, 

anmäla sig på mingolf, kolla lite TikTok och var med på nästa möte den 5:e september. 

Kolla in vår senaste film från tävlingarna på ForshagaDeje GK och snart kommer det fler roliga filmer 

från träningsdagen för Golftjej med Alicia.  

VGDF Junior är med på Hammarö och JBI mellan 14.00-16.00 kom och säg hej om du är där. 

Välkommen önskar  

 

________________________________________________________________________________  

 

 


