
 

 

  

VÄLKOMMEN ÅRETS 

FÖRSTA JUNIORDAG 

PÅ HAMMARÖ GK  

 
ANMÄL DIG TILL TRÄNING MED  

Junior i Värmland som år efter år 

skapar glädje och framgång 

tillsammans 

 

TIDER OCH UPPLÄGG 

08.45 samling på Hammarö GK 

09.15 12.15 träning med Lukas Norman  

12.15 Gemensam Lunch 

13.30 Spel på banan 

KOSTNAD 300 KR  
swischa 300 kr till 123 177 90 08 

ANMÄLAN & INFORMATION 
Min Golf Juniordag på Hammarö 

Min Golf Juniordag på Kils GK.  

Har du frågor hör av dig till 

info@juniorivarmland.se 

 

 

 
Glöm inte att anmäla dig i tid till  

Spela mer golf, eller när du ska tävla 

på Teen Tour eller Värmlandsserien. 

 . 

 

LÖRDAG DEN 14 MAJ SAMLING 08.45 

Då träffas Junior i Värmland för träna spel och ha kul tillsammans.  

Träningen riktar sig till juniorer i Värmland som vill träna och spela för 

att utvecklas och för att få nya kompisar. 

 

Du kommer att träna med Lukas Norman, tränare på Sommarro och 

Kristinehamn. Denna dag blir det fokus på närspel, bollträff och 

taktik runt greenen. Vi äter lunch 12.15 för att sen spela med start 

13.30 så anmäl dig nu och ladda för en fin dag på Hammarö GK. 

FÖRÄLDRARINFO  

I samband med träningen kommer vi berätta om vad som händer 

för Junior i Värmland 2022. Juniorveckan, Värmlandsserien, Golftjej, 

Teen Tour och Teen Cup, mer info finns på www.juniorivarmland.se 

SÖNDAGEN DEN 22 MAJ ÄR VI PÅ KILS GK 08.45 

Då träffas Junior i Värmland för träna spel och ha kul tillsammans.  

Träningen riktar sig till juniorer i Värmland som vill träna och spela för 

att utvecklas och för att få nya golfkompisar. 

 

Du kommer att träna med Anton Ericsson, tränare på Kils GK.  

Denna dag blir det fokus på bollträff och slå långt. Vi äter lunch 

12.15 för att sen spela så anmäl dig nu och ladda för en fin dag på 

Kils GK.  

 

 

 

mailto:info@juniorivarmland.se

