
 
Verksamhetsberättelse junior i Värmland 2022. 
 
VGDF Junior har under 2022 fortsatt att få fler juniorer att träna, spela och tävla 
tillsammans i distriktet. VGDF Junior har genomfört ledarträffar, aktiviteter, 
utbildning och delat ut stipendium till juniorer i Värmland.  
VGDF Junior har stärkt sina samarbeten med andra distrikt, SGF, VGDF, RF-SISU och 
klubbarna i Värmland.  
VGDF Junior har skaffat sig en ny hemsida för juniorivarmland och golftjejvarmland. 
VGDF Junior finns på Facebook och har gjort filmer som finns på Instagram och 
TikTok. VGDF Junior hoppas att den struktur som skapats kommer kunna växa och 
utvecklas under 2023 och ända fram till 2025 finns det en verksamhetsplan.  
 
VGDF Junior har fått många nya erfarenheter från pandemin. Vi ser att många 
klubbar har tappat många ideella krafter efter pandemin vilket skapar problem och 
hinder för att kunna genomföra samma verksamhet som man hade före pandemin. Vi 
hoppas att det under 2023 kommer nya krafter till klubbarna så att verksamhet för 
junioridrott åter blir en stor del i klubbarnas verksamhet vilket är en förutsättning för 
att distriktet ska kunna växa och att golf ska vara en stor idrott även i Värmland. 
 
Ledarutveckling 
Både klubb och distrikt är beroende av att vi har gott om duktiga tränare och ledare. 
Tränarna bidrar med ett stort kunnande och lärande. De ser också till att golf är en 
del av den svenska idrottsrörelsen tillsammans med alla ledare.  
Ledarna bidrar till att vi kan genomföra läger och tävlingar och uppmuntrar till att 
spela i lag och att besöka andra klubbar och distrikt. Ledarna avlastar och stöttar 
tränarna så att vi får en bra träning på klubb och distrikt.  
Svenska Golfförbundet har under 2022 gjort en satsning på att utbilda utbildare som 
kan utbilda ledare i varje distrikt. Värmland satsade stort på detta och har idag 4 
utbildare som kan genomföra utbildning för ledare på varje klubb i Värmland. 
Distriktet uppmuntrar klubbarna att boka in ledarutbildning som kan genomföras på 
klubb som avropar detta. Distriktet genomförde en ledarutbildning på ForshagaDeje 
GK med 8 ledare och en utbildare. Distriktet bjöd in till en avancerad ledarutbildning 
GL2 men för att kunna genomföra den krävs ett deltagande på 12 ledare och två 
utbildare. Värmland var nära att kunna genomföra den men det fattades 5 ledare för 
att kunna genomföra den 2022 men vi hoppas kunna genomföra den 2023 och för att 
få fler deltagare så kan vi samarbeta med andra distrikt.  
VGDF Junior genomförde en Ledarträff på våren 2022 som det kom 20 tränare och 
ledare till. Att träffas och dela med sig inför säsongen var mycket uppskattat liksom 



information från SGF och RF-SISU. VGDF Junior genomförde även en ledarträff under 
hösten för att stämma av vad som gått bra och vad vi ska göra mer av. Att träffas för 
att skapa en så god idrottsmiljö som möjligt på varje golfklubb ansågs som extra 
viktigt och är något som ligger till grund för verksamheten 2023-2025. 
 
Träning, läger och teambildning. 
Under pandemin har inga läger kunnat genomföras men under 2022 kunde vi 
äntligen göra detta på nytt. Tränare och ledare i Värmland har bidragit till att juniorer 
från hela Värmland kan träna tillsammans på nytt. Det fanns planer på Vinterträning 
inomhus men pandemireglerna sa nej till att resa för att träna inomhus, men allt 
eftersom vaccinationen blev bättre kunde vi börja med teambildning utomhus för 4 
flitiga killar och 4 flitiga tjejer som skulle representera Värmland i Skåne på Sweden 
Junior Mixed Cup.  Det blev det första lägret utanför distriktet på många år, spel och 
träning under 3 dagar på PGA National i Skåne. Laget som var med från Värmland fick 
många erfarenheter och lärde sig mycket av få spela mot juniorer från andra distrikt. 
Tävling blev mycket jämn men till slut vann Skåne. 
Under pandemin så har vi kunnat genomföra dagläger och under 2022 så hade vi två 
läger under maj. Ett på Hammarö GK och ett på Kils GK. Lägren skapar trivsel och 
gemenskap, samtidigt som det på klubbarna syns att det finns juniorer som har golf 
som sin idrott. Just att få golfen till att bli en idrott som både junior och klubb satsar 
på är viktigt för att bidra till utveckling av sitt spel som junior och för att få fler att 
spela, träna och tävla tillsammans i distriktet.  
En stor satsning under 2022 var Juniorveckan som arrangerades av VGDF Junior 
tillsammans med våra PGA tränare, våra bästa tävlingsspelare och ledare under fyra 
dagar på fyra olika klubbar. Junior veckan äger rum veckan efter midsommar och 
2022 så var det från söndag till onsdag på Kristinehamns GK, Karlstad GK, Arvika GK 
och Bryngfjordens GK. 
På varje klubb fanns det plats för 3 olika träningsgrupper. Gruppen för de som tävlade 
på Teen Tour Future, Gruppen för de som tävlar på Värmlandsserien och en 
Tjejgrupp. Vi hade räknat med att kunna ta emot 30-60 juniorer. Det blev till slut 28 
som var med under de olika dagarna. Dagarna hade träning på förmiddagen och sen 
spel och tävling på eftermiddagen. Alla som var med sänkte sig minst en gång men 
framför allt så hade man roligt. Tränarna som var med var imponerade av intresset 
och fokus. Självklart hade alla önskat att fler var med. Det finns filmer på Instagram 
för de som vill veta mer om Juniorveckan 2022.  
Under 2022 så beslutade Värmland, Västergötland och Östergötland att åter planera 
en Länskamp för 2023 i Värmland. Arbetet för det har fortskridit enligt plan.  
 
Golftjej 2022 
Under pandemin har Golftjej i Värmland inte kunnat träffas som vanligt så under 
2022 började vi året med ett gemensamt möte med kvinnliga ledare och förebilder 
från klubbarna i Värmland, distriktet och SGF. Utifrån det mötet har golftjej växt och 
har idag en ansvarig ledare Elizabeth Bergström och en golftränare Lukas Norman och 
4 -12 tjejer som träffats under 2022 för att träna spela och ha kul.  



4 tjejer var med i Värmlandslaget som fick möta Skåne och Småland på PGA National  
6 tjejer var med i Poängjakten och 12 tjejer var med och tränade med Alicia Olsson på 
Karlstad GK. Golftjej har haft träningar med Lukas Norman på Sommarro GK och de 
var med på Juniorveckan där tjejlaget vann birdie jakten. 3 Tjejer var med i laget som 
vann Wermlandscupen, 11 tjejer tog rankingpoäng på Teen Tour 2022 och Årets 
Junior Tjej blev Alicia Olsson som spelade samtliga omgångar på Teen Tour Elite och 
kvalificerade sig till både finalen på Teen Tour och JMI. För mer info se  Golftjej 

Värmland (golftjejvarmland.se). Nytt för 2022 är att man kan se filmer, intervjuer och 
reportage på FB, Instagram och TikTok. Tack vare detta har vi fått många följare och 
över 100.000 visningar. Vi ser fram emot ett händelserikt 2023 för Golftjej Värmland. 
 
 
Tävling och stipendium 
2021 var det 93 juniorer som var med och tävlade i Värmlandsserien eller på Teen 
Tour så målet för 2022 var så klart att öka och helst bli över 120 juniorer.  
Det slutade med att 133 juniorer i åldern 13-21 år har varit med och tävlat under 
året.  
33 juniorer tog rankingpoäng på Teen Tour, i Värmland genomfördes 6 deltävlingar 
på Teen Tour First, Kristinehamn GK genomförde för andra året i rad Teen Tour 
Future på ett strålande sätt och Årjängs GK genomförde omgång 6 på Teen Tour Elite 
med bravur. Det är med stor glädje vi kan se tillbaka över ett mycket bra tävlingsår 
där klubbar, VGDF och SGF tillsammans genomfört fina tävlingsdagar för juniorer där 
idrott och gemenskap stått i centrum. En av nycklarna för detta är samarbetet mellan 
tävlingsansvariga och junioransvariga på klubb och distrikt. Tillsammans blir vi bättre 
och skapar en fin gemenskap för deltagare, funktionärer och föräldrar.  
I Värmlandsserien så får varje klubb som arrangerar en omgång göra det till en 
golfens dag för juniorer på klubb och distrikt. Flera klubbar börjar ta efter 
arrangemanget som Karlstad GK har när de arrangerar Värmlandsserien.  
Förutom de vanliga tävlingsklasserna har de tävling och spel för Golfkul och nybörjare 
på 30/50/100 banan. Att skapa en Juniordag skapar en härlig idrottsmiljö där alla från 
nybörjare till scratch kan träffas och ha trevligt tillsammans.  
Samarbete mellan tränare, arrangörsklubb och distrikt har varit mycket bra i 
samband med att dela ut wildcards i samband med tävling på högre nivåer.  
Att tillsammans hitta dem som ska få chansen till att utmana sig är en del i att få fler 
och fler vilja tävla på så utmanande nivå som möjligt. Att få spela på en högre nivå 
innebär mycket tuffare banor men också bättre motstånd. Den erfarenheten har våra 
juniorer tagit väl vara på och tränar nu hårt året runt med golf. 
Under 2022 har distriktet genomfört två olika typer av lagmatcher. Dels hade vi en 
lagmatch i Värmland och dels hade vi en lagmatch mellan andra distrikt. I april 2022 
så fick 8 flitiga spelare representera Värmland på ett läger och matchspel i Skåne mot 
Skåne och Småland på PGA National i full storm… 
Utbyte med andra distrikt är mycket lärorikt och skapar en fin gemenskap mellan och 
inom distrikten. Dessutom höjer det kompetensen inom distrikten då vi har mycket 
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att lära av varandra och skapar bra samarbeten för framtiden. Det var efter denna 
resan som VGDF junior började göra filmer som till och med SGF uppmärksammat. 
Vår egen lagmatch Wermlandscupen blev en lyckad final på säsongen och i år var det  
8 lag som var med. Varje lag bestod av 6 flitiga spelare som spelar 3manna scramble.   
Dagen började med en gemensam samling, lagfoton och gemensam lunch. Sen 
spelade man 9 hål för att byta motståndare innan man går ut och spelar 9 hål till. 
Alla spelade fin golf och gemenskap och glädjen var stor både under och efter spelet. 
Efter ett mycket fint spel från alla lag så lyckades fjolårets lag från Karlstad behålla 
trofén efter att ha gjort 1 par, 14 birdies, 2 eagles och en HIO. Då förstår man hur bra 
golf alla hade spelat. Ett stort tack till det fina samarbetet med Karlstad som stod som 
värd för denna lyckade lagtävling för alla klubbar i Värmland. 
Varje år så avslutas Värmlandsserien i samband med att DM Junior spelas på Arvika 
GK. 2022 kom det 50 juniorer till start i de olika klasserna och Arvika hade fått till en 
fantastiskt fin bana i strålande septembersol. VGDF Junior bjöd på lunchen men innan 
prisutdelning var det dags för särspel i pojkklassen. 4 juniorer hade hamnat på 
samma plats och när detta sker i Värmlandsfinalen väljer vi att genomföra särspel. 
Det var extra spännande eftersom alla som kommit i mål följde med ut som publik.  
På hål ett, som är par 5, så låg alla fyra i närheten av flaggan på 2 slag. Två av spelarna 
gjorde birdie men bara de två som gjorde eagles fick spela vidare. På det andra hålet 
så avgjordes det med en birdie. Vill ni veta mer så finns intervjun på Instagram och 
TikTok. 
Efter det blev det prisutdelning samtidigt som juniorer som varit med på supercamp 
och NIU fick berätta om hur det är att vara med på supercamp och hur det är att läsa 
på NIU. Precis som alla tidigare år så vann den som varit flitigast och tävlat på den 
mest utmanande nivån årets Värmlands serie, i år blev det Alicia Olsson som vann 
före Emma Andersson som blev 2:a och Vendela Nilsson 3:a i en tävling med över 133 
deltagare över säsongen. 
Årets Junior delades ut på Höstmötet och i år blev det tre spelare som fick pris. 
Årets Junior tjej blev Alicia Olsson och Åres Junior kille delades av Gustav Stigsson 
Andersson och Liam Gustavsson. Alla tre är flitiga och goda förebilder både på klubb 
och distrikt. De jobbar hela tiden med att utveckla sitt spel och utmanar sig genom 
att tävla på så hög nivå som möjligt. Vi önskar de lycka till med fortsatt spel. 
 
Spela mer golf 
Detta är en aktivitet som vi började med under pandemin när vi inte fick tävla 
tillsammans. Då kunde vi i stället genomföra en utmaning som går ut på att spela så 
många rundor som möjligt under en begränsad period. Ju fler rundor man spelar ju 
roligare blir det och dessutom så blir de flesta dessutom mycket bättre och det är så 
klart en förutsättning för att kunna sänka sitt hcp. Under 2021 så var 25 juniorer med 
och under 2022 så var det 50. Flertalet spelar över 20 rundor och de flitigast ofta mer 
än 40 rundor. Sveriges bäste junior spelade över 50 rundor och då var nästa alla 
rundor på tävling. Så att spela mycket och att våga utmana sig och spela på så hög 
nivå som möjligt är något vi vill fortsätta med på distriktet och framför allt på klubb. 



Detta är en bra klubbaktivitet och en förutsättning för att våga och vilja tävla på 
Värmlandserien och Svenska Junior Touren. Det är också den aktivitet som ligger till 
grund för uttagning till Wermlandscupen. Så spela mer och våga utmana dig så 
kommer du få många fina golfupplevelser.  
 
VGDF Junior 2022 
Ett stort tack till kommittén som gjort ett otroligt jobb med att skapa ledarutbildning, 
gemensamma ledarträffar, tävlingar, läger utbyten med andra distrikt, samarbeten 
inom distriktet, samarbete mellan klubbar och samarbete med VGDF och SGF. 
Kommittén har under hösten 2022 lagt en verksamhetsplan för 2023-2025. Vi 
genomförde en ledarträff i slutet på november och vi har lagt grunden till 
Vinterträning för junior som tagit rankingpoäng på Svenska Junior Touren och ett 
Minicamp tillsammans med SGF och Hammarö GK. VGDF Juniorkommitté ser tillbaka 
på ett händelserikt 2022 och vi planerar för ett intressant 2023 för juniorer, ledare, 
tränare och klubbar i Värmland. 
 
Har du frågor till VGDF Junior hör av dig till info@juniorivarmland.se 
 
VGDF Juniorkommitté 2022 
 
Johanna Ahlin, Trygg Idrottsmiljö 
Felix Ekholm-Lavebratt Utbildning och ledarutveckling 
Elizabeth Bergström, Golftjej 
Per Gustafsson, Tävling  
Anders Edvinsson, Juniorveckan 
Gabriel Ekholm-Lavebratt, Spela mer golf och Wermlandscupen 
Johan Bergström Ordf 
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