
JuniorGolf FGK   2. august 2016 

Status på punkter i forhold til forrige udvalgsmøder: 
                         

Behandling af spørgsmål/forslag til bestyrelsen via Jeanne Neumann:   
 Kurve på banen:  Afventer      

Sort markering på 18 hullers banen:  Afventer  

Velkomstmappe:  

Der er lavet velkomstfolder på kontoret – den skal revideres lidt – Brian skal fotograferes! 
MM kan godt tænke sig, at der står noget om dresscode – vigtigt! For mange juniorer 
kommer i T-shirt og cowboybukser! 

Regelundervisning/regelprøve/bagmærke:   

 Træner melder klar. 

 Gennemgang på par-3 med Parkhøj/Keldsen. 

 Gennemgang med træner et kvarter om måneden - 1. søndag april 2. søndag maj osv. 

 3 x runder på Nordbanen – som ”Vejen til bagmærke” – Nordbaneturnering tæller. 

 Skema til træneren – kig på slag og sig ok. 

 Alle 18 huller spilles igennem med fadder – evt. delt over 2 gange 9 huller. 

 BAGMÆRKE! 

 Niels har aftale om gennemgang af procedure med Cetti i uge 32. 

SommerCamp 27., 28. og 29. juni - evaluering:  

 Deltagerantal: mandag 17, tirsdag 18 og onsdag 12 (”Vilde vulkaner”- mange afsted) 

Sidste dag trætte – kælderen – regnvejr – minigolf – hygge. Gode dage. 

Vera har skrevet i avisen – fint. MM skriver til CoRo – tak for juice.  

MM evaluerer til Fr.sund Kommune, så vi får tilskud fra ”Sommerferieaktiviteter 2016” 

Juniorrummet – status:     

Bo har skaffet tavle – Brian og Niels gør noget i rummet - Vera taler med greenkeeper 

vedr. svaler over døren – MM laver tekst til døren! 

Short Game - status:   

Sebastian og Alexander til Landsdelsfinale fredag 5. august MM opretter Google slides 
dokument, alle kan skrive, så vi kan få registreret deltagelse og scorer som 
Nordbaneturnering  

Par-3 i Ree:  Mødetid kl. 9.00 – besked om deltagelse senest onsdag i næste uge af hensyn til mad 

 

Turneringer/Præmier:  

 Niels køber præmier til Par 3 kant og egen løbende Nordbaneturnering (2 x 3 pokaler) 

  

Bemanding Distriktsstævne 27. august:         

Kommer der nogen fra DGU? Nej… 



Kirsten, Vera, Tommy og Bo deltager. Vera spørger Peter, om han kan taste scorer. 
Mangler en regelkyndig. MM skriver til Ib Skovgaard om deltagelse fra turneringsud- 
valget. Bo starter og giver info om bytning af scorekort, kun forcaddie og andet praktisk 
evt. lokale regler. Dette kan evt. printes på scorekortene – snak med Jørgen, når tiden 
nærmer sig. HUSK flaget! 

Forslag om salg af is, sodavand og snacks – måske dagligt salg ved juniorudvalget??? 

Efterårscamp:  

Mandag og tirsdag uge 42 – ja til åben for kommunens børn – Jørgen har spurgt Carina. 

Afslutning:  Søndag 30. oktober – sidste Nordbaneturnering søndag 2. oktober – de samlede vindere 

afsløres ved afslutningen 30/10. 

NYT:  Indlagte konkurrencer i spillet på Nordbaneturneringerne hver gang:  

Hul 3: tættest på markeret linje  

Hul 1: længste drive 

Hul 4 + 8: tættest på flaget 

Er der andet?   

Fysisk mappe i shoppen – hvem er til træning? Hvor langt er den enkelte i forhold til  
bagmærke? Regeluv., put, indspil og jernslag. Niels vender den med Cetti uge 32 

Månedens Shortgamer – onsdag 31. august kl. 17 – vandrepokal - A+B række – 
overrækkelse til næste træning – Niels køber 2 vandrepokaler – gravering til vinter  

Sillebroen: Holder fast i tiden 14 – 16 lørdag – bliver der indoor golf? 

Forslag om tur til evt. Arasløv (AGC tager derop på camp) eller Abbekås (venskabsklub). 

 Vi skal afholde Par 3 kant i FGK 4. september! Bespisning: MM diskuterer med Frank! 

 

Næste møde: onsdag 24. august kl. 18.30 efter short-game – vedrører kun lørdagens stævne! 

 

Med forbehold for fejl og mangler… ellers sig endelig til! 

Mette 


