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facebook

“VIBORG GOLFKLUB – JUNIOR”
Fælles forum for juniorer

HUSK AT FØLGE MED PÅ 

FACEBOOK
Psssttt…og inviter gerne hele din familie og venner til at følge med.

Øvrige materialer kan findes i inforummet eller på Viborg Golfklubs

hjemmeside under fanen ”Junior”
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VIBORGS JUNIORER I TAL

Viborg Golfklub har en fantastisk juniorafdeling, hvor ambitionen er at skabe

de bedste sportslige og sociale rammer året rundt for alle, der har lyst til golf.

Vi ønsker glade og motiverede juniorer, som gennem løbende sportslig og

personlig udvikling opbygger en passion for sporten.

Kammeratskaber skal drive motivationen, hvor den frivillige indsats fra

forældre og juniorudvalg skaber rammerne.

Vi ønsker at udvikle fremtidens talenter og elitespillere.

Hvis du gerne vil prøve om golf er noget for dig, er du velkommen til at

komme til nogle prøvetræninger. Kontakt en af trænerne i Proshoppen for at

finde et juniorhold, der passer til netop dig. Du kan låne udstyr i starten. Når

du er indmeldt som medlem i klubben, vil du modtage en velkomstmail med

yderligere information. Vi håber du vil være med!

02 største junior golfklub
Vi er den 2. største juniorklub i Danmark 

målt if t. betalende medlemmer

200 timers fælles træning
Der stilles ov er 200 timers holdtræning

til rådighed til juniorer

170 runder golf
Vi spiller årligt ca. 170 runder

golf i DGU juniorturneringer

20 frivillige
Vi har ov er 20 f rivillige v oksne

som hjælper juniorerne

Mere

end

100.000 bolde
Vi slår sammenlagt over 100.000 bol de

til holdtræninger

Mere

end

400 portioner mad
Vi spiser ov er 400 portioner 

mad til f orskellige f ællesspisninger

Mere

end

VELKOMMEN!01



>> HCP

Er en forkortelse for handicap. Handicapsystemet i golf er en metode,

hvorved to golfspillere på forskelligt niveau kan spille med og mod hinanden

på lige fod. Når du opnår et handicap under 48 kan du få banetilladelse.

>> PÅKLÆDNING

Da golf er en aktiv udendørssport, kan din påklædning være afgørende for, at

du får det bedste ud af din træning / runde, så klæd dig efter vejret. Vores

juniorer har egne klubtrøjer, som kan købes til en fordelagtig pris. Henvend

dig til juniorudvalget, hvis du mangler en trøje

>> GOLFBOX

Når du oprettes som medlem i Viborg Golfklub, modtager du en mail fra

Golfbox, med dit medlemsnummer og password. Golfbox bruges til tilmelding

til mandagsmatch / banetræning, juniorcamps og andet.

09 SMÅT OG GODT

Vi håber du har lyst til at komme til holdt ræning hver uge sammen med de

andre juniorer. Du kan lide frisk luft og motion i det fri. Du har lyst til sjov,

men kan også koncentrere dig, når træneren giver en instruktion. For at

udvikle dig bedst muligt, er det vigtigt, at du også kommer på golfbanen

udover holdtræningen. Du må komme lige så ofte du orker, og slå alle de

bolde du kan klare.

Der vil desuden være rig mulighed for deltagelse i forskellige typer

turneringer alt efter alder og niveau.

Kom påklædt efter vejret. Flere lag er godt, hvis vejret skifter.

Forældre vil indgå i forskellige hjælperroller, som planlægges af

juniorudvalget.

HVAD BETYDER DET

AT GÅ TIL GOLF?
02
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HOLDOVERSIGT OG

TRÆNINGSTILBUD

PIGE-GOLF

Vores ambition er at have Danmarks største juniortrup, hvilket giver mulighed

for at skabe gode udviklingsmiljøer og udviklings forløb. Gennem en

struktureret udviklingsplan ønsker vi at skabe fremtidens elitespillere.

Nuværende elitespillere vil til gengæld være forbilleder for vores juniorer og

motiverer dermed til dygtiggørelse og begejstring for golfsporten.

Alle juniorer tilbydes ugentlige holdtræninger, som passer til den enkeltes

niveau, alder og ambitioner. I videst muligt omfang forsøges det også at tage

hensyn til sociale relationer spillerne i mellem, når holdene sammensættes.

Viborg har heldigvis en stor pigetrup, og vi har ambitioner om at være den

største pigeklub i Danmark. Vi gør derfor en særlig indsat overfor piger, så

de også synes det er super sjovt at komme til golf. Vores erfaring er, at piger

ofte har brug for nogle andre elementer for at være motiverede end drenge.

Vi forsøger i videst mulig udstrækning at sammensætte hold, så vi samler

flere piger på samme hold. Når der spilles mandagsmatch / banetræning,

sætter vi typisk pigerne til at spille sammen. Der er særlige turneringer kun til

piger – GIRLS ONLY! Her kommer typisk over 100 piger og spiller golf

sammen.

Derudover er der i klubben en særlig pigeansvarlig, der i løbet af sæsonen

arrangerer aktiviteter for de piger, som virkeligt gerne vil golf men søger et

særligt fællesskab.

Når pigerne så bliver lidt ældre, er det vores erfaring at fokus skifter. Så er

det pludseligt fedt at konkurrere med drengene! Det giver en god harmonisk

trup.

Ulveunger

Isbjørne 

Stars 

Boblere Youth

NEXT GEN Ynglinge
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Udviklingen for juniorer kan være meget individuel, da det i høj grad

afhænger af lysten til at træne og dygtiggøre sig. Forældreopbakningen er

helt afgørende. Vi har sammensat et struktureret udviklingsforløb, hvor der er

plads til alle. Læs mere om de enkelte trin på klubbens hjemmeside.

www.viborggolfklub.dk

Du kan opnå banetilladelse til den store bane, når du får et handicap under

48. Det vil du kunne opnå ved at følge vores udviklingsforløb.

MANDAGSMATCH

OG DGU FÆLLESSKABER

Youth

NEXT GEN

Ynglinge

Ulveunger

Isbjørne

Stars

Boblere

Hver mandag spilles der mandagsmatch, kun for juniorer. Alle kan deltage

uanset alder og niveau. Man starter på Pay & Play banen. De yngste spiller

måske bare et par huller og hygger sig - det kalder vi banetræning. Der vil

være voksne hjælpere tilstede. Hvis man er god til at træne og føre sin

logbog, vil man med tiden komme til at spille på den store bane. Den sidste

mandag i måneden afvikles en alternativ matchform, hvor forældre må spille

med. Vi afslutter med fællesspisning og præmieoverrækkelse. Tilmelding

foregår på Golfbox.dk. Se mere herom på hjemmesiden.

Har man lyst til flere fællesskaber, er der gode muligheder for at deltage i

DGU’s hold- og individuelle turneringer i alle aldersgrupper. Juniorudvalget

hjælper med vejledning og tilmelding, da der er mange tilbud at holde styr på.

For de yngste og nybegyndere opfordrer vi kraftigt til at deltage i Jungletræf

for de mindste og Super 6 for 11-18 årige. Der er tale om træffællesskaber

med de omkringliggende klubber, hvor man mødes og leger eller spiller golf

tilpasset målgruppen. Det sociale fællesskab vægtes her meget højt fremfor

konkurrencen.

07 04 UDVIKLINGSPLAN OG

BANETILLADELSE

SUPER 6

http://www.viborggolfklub.dk/
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CAMPS OG SOCIALE

ARRANGEMENTER

HVORDAN KOMMER JEG 

VIDERE TIL NÆSTE 

UDVIKLINGSTRIN?
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Hvis du er Ulveunge, Isbjørn eller Stars, vil der være 3 udviklingstrin, hvor du

kan opnå juniormedaljer. Opgaverne er tilpasset holdets niveau og vil kræve

en indsats at nå. Kun de færreste vil kunne nå alle trin i løbet af samme

sæson. Når du har gennemført alle øvelserne på et trin, tager du din

personlige LOGBOG med til næste træning. Din træner vil så godkende din

LOGBOG og overrække dig et mærke til din bag og medalje. Når næste

niveau er nået, vil der også være en belønning i form af yderligere

spilletilladelser.

LOGBOG eksempel

ISBJØRNE

At gå til golf betyder også, at man er en del af et socialt fællesskab. Vi

prioriterer dette højt, da det danner kammeratskaber på kryds og tværs af

alder, niveau, køn og baggrund. Vi anser de sociale aspekter som helt

afgørende for trivsel og fastholdelse af vores juniorer.

I løbet af sæsonen arrangeres der en række forskellige aktiviteter, som kan

være mere eller mindre golfrelaterede. Det vigtigste er, at vi har det sjovt.

Nærmere info og invitationer følger forud for arrangementerne. Se eventuelt

mere om tidligere aktiviteter på vores facebook side.

Der inviteres desuden til en stor juniorcamp umiddelbart efter at skolernes

sommerferie begynder. Der vil være 3 dage med golf, fællesskab og sjove

konkurrencer med en vifte af spændende aktiviteter tilpasset juniorernes

niveau. Der vil også være mulighed for overnatning i teltlejr en af dagene.

Det er årets højdepunkt for mange.


