Junior-Ungdomsudvalg – Beretning
Til Bestyrelsen og generalforsamlingen
Ungdomsafdelingen er blev udvidet markant inden for de seneste 3 år, og det er derfor på tide, at der bliver
informeret omkring ungdomsafdelingens bedrifter – hvad der går godt, og hvad der kan gøres endnu bedre.
Simon og jeg overtog trænerposten i 2013. Før dette var antallet af juniorer faldende, og det hændte, at der
var mellem 3 og 5 juniorer til onsdagstræningen. Ikke alle træninger blev afholdt, da der kun var én træner til
at varetage onsdagstræningen. I sæsonen 2015 har vi afholdt 23 træninger. Der har i gennemsnit deltaget 78 juniorer pr. træning, mod 6 juniorer i 2014. Siden august måned har gennemsnittet pr. træning været helt
oppe på 9-10 juniorer pr. træning. Det rigtig dejligt for os, som trænere, at se så mange deltage i vores
træning samt at se, at de samme juniorer kommer igen og igen, og der ikke er nogen som falder helt fra.
På pige-fronten kan det nævnes, at vi i en lang periode kun har haft én juniorpige som aktivt medlem, men i
2015 har vi fået 3 nye pige-medlemmer. Der er således også ved at opstå noget venindesammenhold til
træningerne, som er rigtig dejligt at se.
Vi gør meget for at holde fast i vores juniorer. Vi prøver at variere træningen – og på dette punkt kan Simon
og jeg blive endnu bedre, men vi kan dog se, at den variation vi har allerede nu gør, at flere ønsker at
deltage til træningen.
Sidste år blev det efterspurgt, at flere unge gerne ville ud og spille banen. Det var begrænset, hvor mange
huller de kunne nå til en træning, når de også skal varme op og slå ud samtidig med, at damedagen har sit
run. Derfor lavede vi i sæsonen 2015 Albertslund JuniorCup. Dette har været en løbende turnering med en
A- og B-række, hvor de har spillet hhv. 18 og 9 hullers stableford. Vi har afviklet 6 turneringer med et
gennemsnit på 4-5 deltagere pr. gang. Dette synes vi, som trænere, selvfølgelig er lavt, når vi har langt flere,
der deltager til træningen. En af årsagerne kan være, at vi har hyggespillere til træning som nyder blot at
komme én gang om ugen, og ikke ønsker at komme ud og spille turnering, mens en anden årsag kan være,
at vores dygtige spillere har haft både holdturnering og distriktsturneringer, som har gjort, at de måske ikke
også har haft overskud til at deltage i denne turnering. Vi kan dog se, at dem som har deltaget, har nydt
muligheden for at komme ud på banen. Der har dog været et ønske om, at der var en træner hver gang,
men Simon og jeg har dog uddelegeret nogle, at turneringerne til forældre, da det har kollideret med
eksaminer og andet.
Med et stigende antal juniorer, kommer der også et stigende ansvar. Vi har flere
juniorer som kommer ned under 26 i handicap, og som derfor kan deltage i Junior Distrikt Tour, vi kan
opstille et juniorhold, og de begynder at kunne deltage i klubmesterskab og andet. Med flere gode juniorer,
ønsker vi selvfølgelig, at de bliver endnu bedre. Det kan de blive ved at få mere træning, deltage i
talentkurser og andet.
Derudover ønsker vi også, at vores middelgode spillere har mulighed for at blive rykket endnu mere.
Det vil sige, at flere spillere skal over at træne på de øvedes hold, eller der skal findes en anden løsning.
Simon og jeg kan rykke spillerne til en vis grad, men vores vigtigste opgave er at sikre, at de synes, at golf er
sjovt og bliver ved med at møde op, da de hygger sig. Simon kan godt rykke spillerne langt teknisk, men når
vi også får rigtig mange nye (hvilket vi håber fortsætter næste sæson), skal der bruges en del energi (fra

begge trænere) på at lære dem de helt basale færdigheder, hvorfor det vil være at foretrække, at flere får
mulighed for en træning mere om ugen, evt. hos en endnu dygtigere træner.
Vi har i også år afholdt vores årlige efterårsuge. Den består af tre dage, hvor juniorerne kommer kl. 9.15 om
morgenen. Spillerne inddeles i to hold. De spiller herefter på banen, hvor der de forskellige dage spilles både
stableford, Texas scrample og andet. På sidste dagen er der så fælles afslutning med spisning (inkl.
forældre, søskende, trænere osv.), hvor også årets præmier bliver uddelt. Heriblandt årets junior, årets mest
deltagende junior og årets kammerat. I år deltog mellem 9 og 11 juniorer pr. dag, hvorimod der i 2014 deltog
mellem 5 og 6 juniorer pr. dag. Det en stigning på næsten 100 procent! Til afslutningen var der i år tilmeldt
37 (vi blev 35 pga. sygdom), hvorimod der i 2014 deltog 28. Det er rigtig skønt at se den store opbakning til
sådanne arrangementer. Det er det, der gør, at Simon og jeg har lyst til at bruge 12 timer en onsdag på at
være sammen med de unger.
Det har været en rigtig god sæson for ungdomsudvalget i 2015. Vi har fået flere medlemmer. Flere der
deltager til træningerne. Flere der deltager til vores arrangementer. Det betyder også, at vi gerne vil gøre
endnu mere for de unge mennesker. Vi vil gerne lave noget overnatning med en masse golf en weekend. Vi
vil gerne lave flere turneringsarrangementer. Vi vil gerne have flere spisearrangementer i klubben efter
træningen.
Tusind tak til de forældre der har hjulpet med at gøre sæson 2015 til en god sæson.
På vegne af ungdomsudvalget og juniortrænere
Simon Jørgensen og Pernille Beckmann

