
JuniorGolf FGK   søndag 10. april 2016 

 

Sidste nyt: Sebastian har spillet 1. afdeling af Distriktsturneringen i Distrikt 4 (14 point – flot).     
Alexander blev nr. 2 i HOME Åbningsturnering i FGK. 

Har indleveret følgende spørgsmål/forslag til bestyrelsen via Jeanne Neumann: 
Mandagsturnering:          
Ingen under 16 år – hvorfor?            
Ved der kommer forslag fra mandagsudvalget til bestyrelsen.            
P.t. 3 juniorer der kan deltage: Christian 15 år (16 til september) søn af Ulrik Haagen-
Olsen, Sebastian 12 år søn af Bo Andersson (3. holdet) og Jonathan 14 år. Hele familien 
spiller golf i FGK - altså mulighed for deltagelse af forældre.             
Når der kommer juniorer, kommer der også forældre… 

Kontingent – juniorer:         
Gratis 1. år – hvorfor? Opkrævning pr. 31. december – mange melder sig ud.        
Forslag: start kr. 100,- pr. kvartal – fuld opkrævning pr. 30. juni året efter. 

Kurve på banen i forbindelse med affaldsbeholdere:     
Tomme flasker – pant til juniorarbejdet – juniorforældre samler ind. 

Spørgsmål om sort logo på limegrønne poloer er ok. 

Oversigt over medlemmer til Kalle: 

Navn, adresse, telefonnummer og mailadresser sendes til mig – MM sender samlet. 
Børneattester – personnummer afleveres til Kalle – lettest i dag eller via kj@fgkgolf.dk 
Billeder til bagmærke og udvalg: Kalle kunne ikke tage billeder, så det afventer. 

Turneringer/kalender: 

Kalenderen – foreløbig til juni med – jeg arbejder på sagen…               
Mandagsturneringer – udvalg indleveret skrivelse til bestyrelsen – afventer.                          
Nordbaneturneringer – banelukning? Måske andre datoer… Datoerne falder sammen 
med Danmarksturneringerne, da Carina og Cetti er med der, så der er ingen træning. Vi 
holder fast i datoerne og ønsker at få blokeret 5 tider fra kl. 10.45. (MM hører Jørgen). 

 Par-3 kant – Assserbo Golf Klub – afventer. 

Distriktsstævner og JDT: 1. afdeling af Distr. stævnerne er spillet. 1. afdeling af JDT 
spilles i Kokkedal lørdag 16. april. Deltagere: Freja, Christian og Alexander. Infobrev er 
sendt ud. 

Short Game: 

Bane klar 20. april – noget særligt den dag? Ingen planer om noget specielt 
Bemanding/Turnering: Kirsten er klar 20. april. Turnering planlægges senere. Det skal 
sættes op som rigtig turnering og anmeldes til DGU, så FGK kan deltage i Short Game 
Challenge. Vi arbejder på det… 

 

mailto:kj@fgkgolf.dk


Golfens Dag – søndag 17. april kl. 11 

Træning vil foregå på putting green (Carina, Esben og Mathias).         
Intro til Short Game banen.               
Er der nogen, der kan deltage i selve arrangementet? Birgit Helt alene: Kirsten deltager 
– yes. Måske flere i forbindelse med, at I kommer med børnene til træning…?  

Windbreakers til udvalget?                               

Abaccus 450,- pr. stk. + print. Sorte med grønt/hvidt logo. Tekst? (Carina bruger L):                      
Ønske om at få samme limegrønne poloer som juniorerne samt windbreaker med 
aftagelige ærmer. Tekst: Frederikssund Junior Team. MM undersøger sagen… 

Juniorrummet – hvad gør vi?  

Juniorerne fortæller, hvad de ønsker. Gamle bags væk. Fjernsyn evt. på væg. MM laver 
multibillede af fotos fra sidste år. Bo: Har set super bane til regeltræning i Albertslund 
lavet som golfbane med forhindringer á la modeljernbanelandskab. Juniorerne selv med 
til at lave banen.                     

Træneruddannelse DGU - juniorhjælpetræner? 

 Vera og MM interesserede. Er der flere? MM undersøger nærmere. 

Er der andet?  

Poloerne til juniorerne er kommet. Vi blev enige om en egenbetaling på kr. 100,- 

 

 

Med forbehold for fejl, mangler og hukommelsessvigt… 

Mette Meltinis (MM) 

 

 

  


