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Juniorudvalg 
 

Bestyrelses ansvarlig Frank Krüger 
 

 Er overfor bestyrelsen ansvarlig for udvalget. 
 Er klubbens og bestyrelsens kontakt til udvalget. 
 Indkaldes og deltager i udvalgets møder, som bestyrelsens repræsentant i 

forbindelse med opstart og når behov opstår. 

 Ansvarlig for indhentning af budget der omfatter udvalget og dets virke. 
 Fremlægger udvalgets forslag for bestyrelsen til behandling og evt. godkendelse, 

samt står for formidling af bestyrelsens beslutninger til udvalget. 
 Fremkommer med forslag til mulig formand for udvalget og påser at udvalget 

organiserer sig efter bestyrelsens anvisninger. 
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Juniorudvalget 
 
Udvalget består af: 4-6 medlemmer, heraf en formand og en økonomiansvarlig. 
Formanden godkendes af klubbens bestyrelse. 
 
Juniorudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre trænings- og 
matchaktiviteter for klubbens juniorer. 
  
Dette indebærer 
 

 At udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer. 
Være orienteret om beslægtede idrætsgrene samt have interesse for at arbejde 
med børn og unge.  

 At tilrettelægge træningen af juniorer i hold og individuelt sammen med klubbens 
træner.  

 At tilrettelægge og gennemføre matcher for juniorer og i samarbejde med 
turneringsudvalget.  

 I samarbejde med turneringsudvalget, fastlægge i hvilken udstrækning, juniorer 
kan deltage i klubbens ordinære turneringer.   

 At udtage hold og enkeltpersoner til turneringer, i samarbejde med klubbens Pro.  
 At forberede spillerne til - samt tilrettelægge og lede - deltagelse i turneringer uden 

for klubben.  
 At bistå handicapudvalget med skønsmæssig ansættelse af spillere i så hurtig 

fremgang, at normal regulering ikke slår til.  

 At rekruttere nye juniorer i samarbejde med et eventuelt PR udvalg.  
 At bibringe juniorerne et indgående kendskab til regler, etikette, matchformer, 

handicapsystem og spillets historie  
 At bibringe kendskab til fysisk, teknisk og mental træning  
 At organisere andre aktiviteter, som udvikler juniorernes lyst til idræt og styrker 

kammeratskabet og klubben 
 At der skabes et tæt samarbejde mellem junior og elite 

 
Det er formandens ansvar, at der indhentes børneattester på de hjælpere der omgås 
juniorerne. 
 
Den fra bestyrelsen ansvarlige for udvalget deltager i mindst 1 udvalgsmøde om året. 
Dette i forbindelse med opstart af sæsonen. Den udvalgsansvarlige kan desuden deltage 
ved behov. 
 
Udvalget udarbejder efter hvert udvalgsmøde et beslutningsreferat der sendes på E-mail 
til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. 


