
 

 

 

Juniorgolf 2020 
 
Mission 

• Vi i Juniorudvalget vil lære unge golfspillere at spille og nyde golfspillet. 
 
Træning 

• Træning er fra 17-18 for de mindste og mellemste. 18-19 for de største. Ian og Michael er 
ansvarlig for de mellemste. René, Mia og Daniela for de mindste. Jesper er hovedansvarlig 
for træning ved de mindste hver 2.gang, og omvendt ved de mellemste.  

• Vi vil introducere spil som en fast del af træningen. Hver 3.gang vil der være spil på par 3 
banen og 9-huller på den store bane i forskellige formater. Når der spilles, mødes alle 3 
hold opvarmet kl. 17, og forventes færdig kl. 19 med efterfølgende afslutning. 

 
Træningshold 

• Se vedhæftede dokument for inddeling af træningshold. 
• Pga. ændring i træningsstrukturen, kan det være man starter på et hold, som man ikke 

sluttede på sidste år. Der kan rykkes rundt på disse hold i løbet af sæsonen, som set 
tidligere. 

 
Ny turneringsstruktur 

• Powerpoint v. René Behnsen. 
• Træf – datoer og steder er i kalenderen. 

o Der udtages spillere til hvert træf, samkørsel arrangeres på egen hånd. Der skal 
derfor ikke tilmeldes til træf – kun frameldes. 

 
Kalender 2020 

• Vedhæftet – gennemgås af JT 
 
Forældreopgaver 

• Vi skal spille 3 gange i løbet af foråret på par 3 banen, dertil skal vi bruge 3 ”hold” der vil 
lave kage til ca. 40 personer. 

• Der skal bruges 5 frivillige til træf i Stensballegaard d. 21.september 
 

Juniortavlen 
• Liste over juniorer, og deres træningshold 



 

 

• Kalender 
• Liste over Juniormentor, og frivillig mentor 
• Forældreguide i printet format, som man kan tage med hjem. 
• Billeder af udvalget/trænerne 
• Hvad er god opførsel? 

 
Banetilladelse 

• Hvordan får man banetilladelse? 
o Det har man fra første færd – der er bare betingelser for spil på den store bane. Alle 

bliver lavet om til HCP 54, med lokal spilleret. Dvs. ALLE må og kan spille på banen. 
De skal blot have en mentor med og kunne tjekke alle punkter af på opførselslisten. 

o Det er vigtigt man får en god oplevelse - kan man ikke modtage instruktion, skal 
man vente med at spille den store bane. Gode tidspunkter for uforstyrret spil, vil 
typisk være fredag og søndag aften. 

o Hvad er god opførsel? - Vedhæftet 
 
Hvad er en mentor? 

• Der er 2 slags mentorer: 
o ”Forældrementoren” Alder: 18+, HCP: <50  
o ”Juniormentoren” Alder: 12+, HCP: <24  

• Hvis man er på det sene træningshold og opfylder betingelserne for en mentor, er man 
automatisk juniormentor: 

o Følgende juniormentorer er: Anna Behnsen, Cecilie Greve, Phillippe Andersen, 
Mathias R. Mortensen, Toke Greve, Jakob Behnsen, Sophia Gomig-Hansen. 

 
HJÆLP – hvordan tilmelder jeg mit barn til en turnering på Golfbox 

• Gennemgang af tilmelding til turnering på Golfbox 
 
Bjørnecaps 

• Der er bestilt 20 caps med Stensballebjørnenes logo. 150,- pr. styk. Hvis der er 
efterspørgsel på flere, bestilles der flere. 

 
Sommerlejr 

• 28.- 29.aug – Jesper, Ian, Daniela og Mia deltager. 
o Overnatning, natgolf, mad, aktiviteter. 

 



 

 

Hvordan er man en god golfforælder? 
• Se vedhæftede 
• Link: https://ipaper.ipapercms.dk/DanskGolfUnion/diverse/foraeldrevejledning/?page=2 

 
Stjernejagt 

• Stjernejagt – nyt spilkoncept for ALLE Vedhæftet i Powerpoint-format 
 
 
Relevante links 
www.golf.dk - tidsbestilling 
www.danskgolfunion.dk – tilmelding til turnering 
www.distrikt2.danskgolfunion.dk 
https://www.facebook.com/groups/1688587708134368/ - Juniordistrikt 2 Midtjyllands 
Facebook-gruppe 
 
 
Vedhæftede dokumenter på FB gruppen 
Træningshold dokument 
Powerpoint Turneringsstruktur  
Kalender 2020 
God opførsel og spil på banen   
Bjørnecap 
Forældreguide 
Stjernegolf 
 
 


