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Introduktion 

• Viborg Golfklub er blandt de største klubber i Danmark målt 
på juniormedlemmer og har gennem tiderne udviklet nogle 
af Danmarks bedste juniorer. Dette er bl.a. en afledt effekt af 
klubbens høje prioritet af juniorer og talentudvikling. 

• Vi ønsker først og fremmest en klub, hvor juniorerne trives 
blandt klubbens voksne medlemmer og juniorerne imellem. 
Dette indebærer et højt forældreengagement, mange 
frivillige og ikke mindst mulighed for at juniorerne kan skabe 
gode kammeratskaber. 

• Alsidig træning, turneringer og konkurrencer på forskellige 
niveauer skaber mulighed for juniorernes sportslige 
udvikling. 

 

Juniortræning 
Alle juniorer får tilbud om 1 times træning i løbet af ugen. 
Holdene sammensættes af trænerne ved sæsonstart, hvor der 
tages hensyn til niveau, alder og sociale relationer. Et hold 
består typisk af 6-10 spillere, hvor der til de større hold er 
tilknyttet 1-2 frivillige hjælpere. 
Såfremt man har særlige ønsker til tiderne for træningsholdet, er 
der relativ stor fleksibilitet, da vi har mange hold i løbet af ugen. 
Kontakt trænerne for en drøftelse af mulighederne. 
Talenttrup: Der vil være ekstra træning til de juniorer, som 
udvælges til klubbens talenttrup. I udvælgelsen vurderes især 
det spillemæssige niveau, udviklingspotentiale samt indsats til 
træning og turneringer. 
 
Udover den planlagte træning vil det være muligt at selvtræne 
alle ugens 7 dage – uanset tidspunkt, samt selv arrangere spil og 
træning med andre juniorer. 
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Juniorforløb i Viborg Golfklub 

Mandagsturnering og banetræning 
• Hver mandag afvikles der en social turnering for alle juniorer 

i Viborg Golfklub 
• Sidste mandag i måneden vil der være fællesspisning i caféen 

efter matchen.  
Nybegyndere og de yngste:  

• Vi kalder det ”banetræning”, hvor det primære formål 
er, at juniorerne bliver trygge ved at spille på banen 
samt opbygge gode sociale relationer til andre 
juniorer i klubben 

• Banetræning afvikles på Par 3 banen 
• Spillerne deles op i små grupper, hvor der for hver 

gruppe vil være tilknyttet en voksen som hjælper med 
basale golf kundskaber, lidt regler, højt humør og ikke 
mindst sikkerhed på banen.  

Øvede: 
• Når spilleren gennem banetræning har nået et 

golfhandicap på 60 vil det være muligt at spille på 
ugens 9 hul sløjfe på den store bane. Det er op til den 
enkelte spiller at vurdere, hvornår man føler sig klar 
til at prøve den store bane. 

• Det forventes at juniorerne er mere selvhjulpne og 
ikke behøver voksne hjælpere.  

Meget øvede: 
• De større og mest øvede juniorer spiller 18 huller på 

stor bane. 
• Det forventes at spillerne er helt selvhjulpne, kender 

golfreglerne og kan føre scorekort. 
• Man spiller med de bedste juniorer i klubben og vil 

herigennem blive udfordret maksimalt 
• På trods af det høje spilniveau er det en meget social 

og hyggelig turnering, som ryster juniorerne sammen  
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Priser for 2019 
Et prøvemedlemsskab for juniorer koster 1.100 kr. og gælder fra 
indmeldelsesdagen og resten af kalenderåret. 
Du er JUNIOR frem til og med det år du fylder 18 år.  
 
 
 
Udstyr 
Du kan leje udstyr hos træneren, eller 
købe brugt/nyt udstyr.  
 
 
 
 
 
Dit Prøvemedlemskab  

• Frit spil på Viborg Golfklubs Pay & Play bane samt fri brug af 
klubbens træningsbane inkl. træningsbolde alle ugens dage i 
medlemskabets løbetid. 

• Mulighed for at deltage i fællestræning en dag om ugen. 
• Mulighed for at spille med i mandagsturneringer hver uge. 
• Mulighed for at spille på ugens 9-huls bane lørdag og søndag 

efter kl. 15.00, når du har opnået handicap 60 eller lavere og 
har en medspiller som har hcp. 36 eller lavere og er senior 
spiller. 

• Sommercamp (lidt brugerbetaling). 
• Mulighed for at deltage i turneringer. 
• Fællesspisninger (lidt brugerbetaling). 
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Vores trænere 
Niels Erik og Troels er klubbens trænere  
Ud over at blive bedre til at spille golf, er fællestræningen også 
vigtig for at lære andre juniorer at kende. 
 
Nyttige navne for Juniorer 
 
Sekretariatet              : Pia Møberg Nielsen        
              86 67 30 10 
 
Trænere                      : Niels Erik Hansen            
              86 67 30 10 
              Troels Wolf Hansen  
 
Ungdomsudvalget    : Thomas Madsen             
              29 44 59 83 

Claus Pedersen                                                 
22 15 46 28 

              Søren Brandstrup           
              42 80 12 82 
              Freddy Thuesen             
              49 19 65 62          
 

Facebook: Viborg Golfklub Ungdom 
  
 

Vi glæder os til at møde dig 


