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 Juniorudvalgsreferat  feb. 2015   

 

Greve Golfklub 

Juniorudvalget 

 

Møde: Nr. 1 / 2015 

Dato:  8. februar 2015 

Til stede: Claus Lindqvist (CL) 

Sarah-Catrine (SC) 

Søren Kramer (SK) 

Andreas Nygaard Pedersen (ANP) 

Axel Kragh (AK) 

Afbud fra: Bendt Nolsøe 
 

Dagsorden: 

 

1. Mødets åbning. 

 

2. Siden sidst     

 

3. Træningsplan 

a) AK og SC fremlægger oplæg  

 

4. Hjælpetrænere 

CL Orienterer 

 

5. Turneringer.  

Aon holdturnering, JDT tour, Kredsturnering. 
 

6. Tøj. 

Holdtøj til turneringer. 

 

 

7. Sommerferiegolf i samarbejde med Greve kommune 

CL  

 

8. Træningstur til Falster og retur. 

SC 

 
 

9. Junior camp 2015: 

CL 
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10. Vinter tour 2015 

SC 

 

11. Evt. 

12. Mødets afslutning 

 

 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning: 

CL bød velkommen.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst: 

a) Opfølgning på referater:  

Ingen kommentarer til sidste møde. 

 

Ad pkt. 3 Træningsplan: 

SC & AK præsenterede årshjul med al planlagt træning i 2015, det lægges snares på hjemmesiden.  

 

Ad pkt. 4 Hjælpetrænere: 

CL orienterede om at der i slutningen af 2014 var skrevet tilbage til alle juniorhjælpetrænere om de var 

villige til at deltage igen i år, der er p.t. kun givet tilsagn fra 3,hvorfor CL igen snarest skriver til dem igen. 

Det er planen at AK vil lægge en klar plan for hjælpetrænerne, så de kender deres opgave og ved hvornår de 

skal hjælpe ved træninger. Der planlægges et møde med de hjælpere der giver tilsagn snarest.  

 

Ad pkt. 5 Turneringer. 

a) Der er tilmeldt 2 hold til AON holdturneringen. 

U 16 B = Gilbert, Joshua, Frederik 

U 16 C = Mikkel, Oliver, Samuel. 

b) Tilmelding til JDT og kredsturnering foretages af CL efter forespørgsel blandt juniorerne om 

interesse. 

 

Ad pkt. 6 – Tøj 

      SC undersøger hos Abacus pris på Polo og trøje til AON holdspillere og poloer til JDT og 

kredsspillere, det forventes at spillere selv køber sorte benklæder. 

 

Ad pkt. 7 - Sommerferiegolf 

a) CL sender ansøgning til kommunen, og planlægger 4 dage i sommerferien, hvoraf 1 lægges i 

perioden 6-10 juli. hvor der forventes at være DGU camp på Greve golfbane.  

  

Ad pkt. 8 Træningstur til Falster golfklub 

a) SC har dialogen med Falster, der arbejdes på at Greve en dag tager til Falster og Falster kommer på 

besøg 1 dag i Greve. 

 

Ad pkt. 9 Junior camp 2015 

a) Planlægges som foregående år med overnatning for juniorer og fælles spisning med forældre 

,forventet dato 15-16 aug. Endnu ikke fastlagt. 

 

Ad pkt. 10 Vinter tour 2015 

Der har deltaget 10 juniorer og en lille håndfuld voksne, men den stærke kerne af juniorer udgør kun 3-4 stk. 

Turneringen afsluttes ifølge planen med finale 29 marts. 
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Ad pkt. 11 
 SC orienterede om at der forventes afholdt DGU distrikts camp 6-10 juli. på Greve golfbane afsluttet kl. 

20:00 

 

 

Mødet sluttede kl. 1530 

Claus Lindqvist 

Referent / 09.02.2015 


