Junior Info Sæson 2018
Træningstid mandag
• Vi har i år træningstid om mandagen fra kl. 1630-1800. Træningen varetages af PGA Professionel Morten E.
Christensen med assistance af Daniela Gomig-Hansen. Vi har opstart mandag den 9. april frem til 25. juni og igen
13. august til 1. oktober 2018.
Fredagsturneringer
• Vi arrangerer igen i år en række fredagsturneringer, som vi opfordrer alle juniorer til at deltage i. De alleryngste,
spillere med højt handicap og spillere uden banetilladelse kan også få stort udbytte af deltagelse i
fredagsturneringer. De spiller på par 3 banen og vi sørger for at der er voksne med dem som hjælper med regelforståelse og at tælle slag, så de også får en god og sjov golfoplevelse. Sæt kryds i kalenderen fredag den 4. maj, 1.
juni, 17. august og 14. september hvor vi afholder fredagsturnering med efterfølgende spisning, social samvær og
præmieoverrækkelse. Forældre opfordres til at deltage i spisning, socialt samvær og præmieoverrækkelse.
Aktivitetssøndag
• Vi indbyder igen i år til aktivitetssøndag hvor vi mødes til en sjov dag med både golf og sociale aktiviteter. Sæt
kryds i kalenderen søndag den 22. april, som samtidig er Golfens dag, hvor vi skal have det sjovt sammen.
Juniorcamp
• Vi afholder i år Juniorcamp før sommerferien og håber at mange juniorer har lyst til at deltage i en sjov, social
camp hvor vi skal hygge og sove i telt sammen. Det skal bemærkes at man selvfølgelig også godt kan deltage i
Juniorcamp’en, selvom man ønsker at sove i sin egen seng. Så møder man blot op igen lørdag morgen til
morgenmad. Sæt kryds i kalenderen 22-23. juni (fredag/lørdag) hvor vi afholder Juniorcamp 2018.
JDT- og Kredsturneringer
• Vi opfordrer juniorerne til at deltage i JDT- og kredsturneringer i Juniordistrikt 2 Midtjylland. Det giver mulighed for
at knytte venskaber med ligesindede juniorer fra nabo-klubberne og få spændende golf-oplevelser på andre
golfbaner end vores dejlige hjemmebane Stensballegaard. Sæt et ekstra kryds søndag 26. august hvor der afholdes
Junior kredsturnering på Stensballegaard. Kontakt juniorudvalget hvis du (din junior) er interesseret men evt. har
problemer med logistik/transport til en turnering. Juniorudvalget vil, om muligt, hjælpe/koordinere med andre
forældre om transport.
Aktivitetskalender
• Vi har udfærdiget en detaljeret aktivitetskalender der bliver lagt på hjemmesiden og hængt op i klubhuset. Der vil
fremgå datoer for de mange aktiviteter og turneringer som tilbydes i løbet af 2018 sæsonen.
Frivillige hjælpere til Juniorerne
• Juniorudvalget har brug for yderligere frivillige hjælpere til bla. fredagsturneringer og andet. Flere hjælpere vil
muliggøre udvidelse af stations-træningskonceptet til gavn for vores juniorer. Der kræves ikke nødvendigvis golfviden/kundskab til alle aktiviteter, så kontakt juniorudvalget, hvis du vil yde en hjælpende hånd. Jo flere vi er, jo
flere aktiviteter kan vi tilbyde vores juniorer.
Kommunikation via Facebook
• Vi kommunikerer primært til vores medlemmer/forældre via Facebookgruppen ”Stensballegaard Juniorgolf” – en
lukket FB gruppe. Gå ind og anmod om medlemskab hvis du vil være opdateret på Stensballegaard Juniorgolf’s
aktiviteter.
Kontakt juniorudvalget, hvis du har input, ris og ros – vi er:
•
•
•
•

Daniela Gomig-Hansen, mob. 2551 3731, Hjælpetræner
Mia Riis Mortensen, mob. 2066 9050, Kommunikation
Palle Precht, mob. 2273 4726, Kredsturneringer og JDT turnering
Jesper Keis Hansen, mob. 4086 5182, Formand

