
   

Juniorudvalg  

Kontaktoplysninger: 

Formand:  
Bestyrelsesrepræsentant 

 
 

Mail: 
 

juniorgolfb@gmail.com 

Generelt • Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. 

• Udvalgets medlemmer godkendes af Bestyrelsen.  

• Bestyrelsen skal i udvalget være repræsenteret af mindst én 
repræsentant. 

• Udvalget sørger for at dets medlemmer får den viden og 
indsigt, der er nødvendig for at deltage i udvalgsarbejdet og 
udvalget sørger for at kontinuiteten i arbejdet bevares uanset 
udskiftning af udvalgets medlemmer. 

• Udvalget sender budgetønske til bestyrelsen senest 1. 
november. 

 

Visioner 
 

• Være med til, at gøre BGK attraktiv for juniorer. 
 

Formål • Være med til, gennem et aktivt liv i klubben og på banen, at 
skabe rammer for alle juniorer, elite såvel som bredde, så de 
motiveres til at yde deres bedste på banen, og få størst mulig 
personligt udbytte af spillet i fritiden og i konkurrencer. 
Herigennem udvikles juniorer, der kan repræsentere Brøndby 
golfklub i DGU-arrangementer, ranglisteturneringer samt 
øvrige juniorturneringer i Danmark og på lang sigt tillige 
internationalt. 

• At være med til, at juniorerne finder træning interessant og 
udviklende. 

• Sørge for at nye juniorspillere får mulighed for at spille 
fadderrunder. 

• Være med til, at juniorerne får gode vaner, når de er på banen 

•  Bidrage til at juniorerne får et rimeligt kendskab til golfspillet 
på banen, herunder 

o   Regelafklaring. 
o   Etikette i praksis.  

o   Lærer at passer på banen. 
 

Juniorudvalgets mål 
 

• Det er udvalget mål altid at være repræsenteret under DGU’s 
eliteudvikling/talentskole. 

• Udvalget tilstræber, at der så vidt muligt altid er mindst en 
ungdomsspiller med i elitetruppen. 

 
 



   

Hvordan nås målet • Som udgangspunkt er det BGK’s bestyrelse som har ansvar 
for, at der er mulighed for at få træning hos en pro, som 
underviser i golfspillets praktiske udførelse. 

• Proen er ansvarlig for at træningen tilrettelægges, så både 
elite - og bredde spillere tilgodeses. 

• At der tilbydes kurser i golf – og etiketteregler. 

• At sekretariatet giver besked til udvalget, når der starter et 
nyt juniormedlem 

• Det er forældrenes ansvar, at juniorerne møder til den 
fastlagte træning. 

• Det er udvalgets ansvar sammen med sekretariatet, at der 
står faddere til rådighed, om fadderrunder se bilag 1og2. 

• Udvalget, juniorer og forældre har alle et ansvar for et godt 
socialt junior klubliv, hvor juniorerne føler sig trygge og 
hjemme 

• At udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til 
golfspil på alle niveauer, selv kunne spille en anstændig golf 
og være orienteret om beslægtede idrætsgrene samt have 
interesse for at arbejde med børn og unge 

• At tilrettelægge og gennemføre turneringer for juniorer og 
fastlægge, i hvilken udstrækning juniorer kan deltage i 
klubbens ordinære turneringer. 

• At forældre eller andre med tilknytning til juniorafdelingen 
påtager sig holdlderskabet 

• At træner + holdledere udtager hold og enkeltpersoner til 
turneringer. 

• At træner & holdledere forbereder spillerne til, samt 
tilrettelægge og lede deltagelse i turneringer uden for klubben 

Opgaver inden sæsonstart • Overblik/tilmelding fra spillere om turneringsplan 

• Holdledere 

• Tilmelding til AON holdturnering 

• Planlægning af næste sæson, ture, træningslejer m.m  

• Planlægning a træning 

• Etablering af juniorudvalg ? 

• Ansvar og opgavefordeling 
 
 

  

 
 
 
 
 
 


