
 

 

 

 
 

Wermlands Cupen 2022 

 

En tävling för Klubblag Junior 

Söndagen den 25 September 

på Karlstad GK 

 

 
Varje klubb får ställa upp med ett eller flera lag med de 6 flitigaste 

juniorerna. Med flit menas flest spelade rundor som är registrerade i 

Min Golf 2022-08-31, samma regler som för Junior spela mer golf. 

Detta är finalen av årets Junior spela mer golf i Värmland.  

 

JUNIOR SPELA MER GOLF 

Denna utmaning går ut på att under 

perioden 13 maj till 31 augusti registrera 

och spela så många golfrundor som 

möjligt för killar och tjejer i Värmland + 

alla tävlingar räknas som registreras i 

Min Golf. 

 

Golftjej Poängjakten 2022 

 

För tjejer finns redan en nationell 

Poängjakt, Golftjej Poängjakten. 

Golftjejer i Värmland var mycket flitiga 

2020 och 2021, så vi hoppas ännu fler 

anmäler sig i år 2022.  

Missa inte denna utmaning.  

TIDER OCH UPPLÄGG, PREL. 

09.00 Samling och presentation 

09.30 Foto av lagen 

10.00 Start runda 1    

13.00 - Lunch   

14.00 Start runda 2  

17.30 - Prisutdelning 

 

KOSTNAD 

600 kr per lag, lunch ingår.  

 

ANMÄLAN & INFORMATION 

Sista anmälningsdag 19:e september. 

För mer info se VGDF:s hemsida och 

anmälan i mingolf.se  

 

KONTAKT & FRÅGOR 

info@juniorivarmland.se  

Johan Bergström  

TELEFON: 

0722-370919 

 

  

KARLSTAD GK SÖNDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 

Samling kommer att framgå av startlistan men senast 10.00  

Varje lag består av 6 spelare  

Spelform blir 3 manna Scramble 2 x 9 hål. 

 

KLUBBLAGEN  

Varje klubb anmäler i GIT ett lag. 

Varje klubb tar ut sitt lag utifrån flit = antal rundor i mingolf. 

Varje klubb ansvarar för anmälan och betalning, 600 kr/lag. 

Anmälan av klubblag senast den 19 september 

 

LAGEN  

En klubb med många flitiga juniorer kan få anmäla fler lag. 

Flera klubbar kan bilda ett eget lag med spelare från olika klubbar.  

För spelare som inte varit med i Junior spela er golf tillkommer 100 

kr/spelare. Behöver ni hjälp för att få ihop ett lag så är det bara att 

ni hör av er till VGDF Junior så hjälper vi er, info@juniorivarmland.se 

 

 

LANDSKAPSKAPMPEN SKÅNE-VÄRMLAND-SMÅLAND 

• Team Flit Värmland består av 8 Flitiga Juniorer  

• De 4 flitigaste tjejerna  

• De 4 flitigaste killarna  

Spelaren ansvarar för att anmäla sig i mingolf.se 

VGDF Junior – Värmlands Golfförbund (golfivarmland.se) 
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