
 

Referat Juniorudvalgsmøde mandag 24/11-2014 

Deltagere: Søren Kramer =SK,  Sarah-Catrine=SC, Axel=A, Claus=C 

P.t. er juniorernes vinter tour i gang på udvalgte søndage frem til sæsonstart 2015, der har været deltagelse 

af 10 juniorer, det er en løbende turnering med order of merit. 

SC har oprettet en Facebook side til juniorerne hvor der er billeder fra søndagsmatchene og opfordringer til 

deltagelse. 

Træningsplan 2015 med opstart uge 13 2015 blevfremlagt af Axel og godkendt af udvalg. 

Træning lørdag fra 11-14 og onsdag fra 17-20 aldersopdelt og holdtræning i sidste time lørdag og onsdag. 

Brugen af juniorhjælpetræner diskuteret og evalueret, brugen har ikke været optimal, hvorfor der i 2015 

lægges klare planer for brug i samarbejde med Axel. 

Juniorhjælpetrænere kontaktes snarest for fremtidigt møde ang. 2015 sæson. 

Der er lavet 3 hold af de spillere der efter flere henvendelser har ytret ønske om at spille turneringer i 2015. 

De bliver tilmeldt AON holdturnering i U16 med 2 hold i C-rækken og 1 hold i D-rækken. 

U16-D: Samuel W, Oliver R, Jonas V B, Sebastian 

U16-C Mikkel K, Frederik K, Joshua W,  

U16-C Alexander T, Gilbert H C, Marcus B 

SC står for tilmelding og arrangement af holdledere. 

Der søges sponsorstøtte til beklædning så vidt muligt, men der er budgetteret med lidt tøj i juniorudvalgets 

budget. P.t. er der et tilbud fra Abacus på 1 Polo, 1 trøje, en hue på 500,00Kr, det forventes at spillerne selv 

køber sorte bukser. 

JDT Tour er der p.t. 4 spillere der har ytret ønske om at deltage i. 



Golfbuddy er et nyt koncept i Juniorgruppen som skal skabe forbindelse fra elitegruppen til juniorerne, og 

have kontakt med juniorerne og høre hvordan det går evt. spille en runde osv. der er p.t. 3 Golfbuddyer 

Mads Andersen for: Sebastian, Samuel, Joshua 

Lars Johansen for: Frederik, Mikkel, Alexander 

Anders Linde for: Marcus, Jonas, Oliver 

Der arbejdes lidt løst på en trænings/kampdag med Falster golfklub, der har haft en af deres juniorer i 

Greve til flere turneringer, således af Falster kommer til Greve og træner og spiller en dag, og Greve så 

tager på besøg i Falster en anden dag. 

 

Claus 

 

 


