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Juniorudvalget 

I juniorudvalget er vores vigtigste opgave at få alle børn i Samsø Golfklub 
til at føle sig velkomne.  
Det skal være sjovt og udviklende at være junior i klubben, men samtidig 
er det også vigtigt, at børnene lærer regler, etikette, disciplin, ansvar og 
hensyntagen til fællesskabet. Der skal både være plads til de juniorer, der 
ønsker meget træning og turneringsdeltagelse og til dem, der kommer til 
træning med et socialt fokus.  
 
Udvalgets opgaver er: 

- Planlægning: i løbet af vinteren laves en årsplan/kalender med 
træning, turneringer, sociale arrangementer samt nyhedsbrev til 
juniorer og forældre. I marts afholdes forældremøde med spisning 

- Træning: Trænerne tager sig af undervisningen, men indimellem er 
der brug for en hjælpende hånd fra forældre eller andre 
medlemmer af juniorudvalget. Især omkring regler/etikette på 
banen. 

- Golfkørekort: Juniorerne kan få Sølvkort (adgang til den store bane 
med en voksen), når de kan spille par 3-banen i max. 50 slag. De kan 
få Guldkort (adgang til den store bane uden voksen), når de kan 
spille 9 huller ud fra hcp. 72 og bestå DGUs regelprøve. 

- Sociale aktiviteter: Spisning ifm. træning og 
forældrearrangementer. Vinterbowling, biograf mm. 

- Junior Camp i sommerferien: Det er trænerne, der underviser. 
Juniorudvalget er med som hjælpere og kan byde ind med få eller 
flere tjanser. 

- Turneringer eksternt: Klubben deltager i DGU-turneringer og 
kredsturneringer. Det skal koordineres med andre klubber i 
distriktet samt med Dansk Golf Union. 

- Turneringer internt: Vi har en løbende ranglistematch fra april til 
oktober: 9-huller og par 3-bane. Juniorerne indleverer scorekort i en  
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- kasse, hvorefter scores indtastes i Golfbox, så alle kan se ranglisten 

løbende. På par 3-banen skal de mindre børn have en voksen med. 
- Ture: Vi har Smørum som venskabsklub. De besøger os én gang 

årligt, og vi tager en tur over til dem én gang årligt. Desuden er 
intentionen hvert år at lave en tur til fx Made in Denmark eller en 
anden tur med overnatning for børn og forældre. 

- Rekruttering: Det gøres p.t. ved at juniorerne tager kammerater 
med til træningen. På den måde kommer børnene hurtigere ind i 
fællesskabet. Vi kunne godt have mere fokus på rekruttering 
fremadrettet. 

 
Værdier: 

• Vi tilstræber at have et sundt og trygt træningsmiljø, hvor alle børn 
og unge skal føle sig velkomne  

• Når juniorerne møder ind til træning, hilser de på de andre juniorer 
og trænerne – og alle siger farvel til hinanden, når træningen er slut 

• Træningen er en blanding af leg, læring, teknik, regler, etikette, 
socialt samvær 

• Der skal være disciplin og respekt over for hinanden. Trænerne 
stikker rammerne ud, og det forventes at børnene respekterer, hvad 
trænerne siger 

• Vi accepterer ikke mobning og grimme tilråb til hinanden 

• Vi læner os op ad Dansk Golf Unions værdisæt for sporten  
 
Mad og drikkevarer til træning 
Under træning er der ingen sodavand og slik. Vi forventer, at forældrene 
sender en vanddunk med barnet og evt. en madpakke. 
Efter træning serverer vi et glas saftevand og frugt, kiks eller lign., når der 
er tid til det. 
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Kontaktinformation: 
Faste medlemmer: 
Mette Kramer (formand): mk@kramermanagement.dk  
Jesper Rasmussen:  Sandra_jesper@Yahoo.dk 
Bjarne Hansen: tlf.nr. 30478861 
Rasmus Hørby:  aurhs@samsoe.dk 
 
Ad hoc-medlemmer:  
Lasse Bundgaard: bundgaardsamso@gmail.com 
Michael Christiansen: michael@zuperduper.dk  
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