
 
 
 
Juniorudvalg årsberetning 2019     
 
I vanlig stil startede planlægningen i den mørke vinter tid i starten af året. Fokus var ret klart  
– vi skulle: 
 

 Fastholde juniorerne – idet vi i slutningen af 2018 havde haft en mindre nedgang  
 Få de ny-clearede juniorer i gang med turneringer 
 Få rekrutteret nye juniorer til par-3 banen  

 
Status ved sæsonens afslutning er: 

 Fastholdelsen har været god 
 Rekrutteringen så før sommerferien ikke så god ud, men en kæmpe indsats med Ferie-

Sjov, besøg fra flere skoler, ordning for forældre/bedsteforældre i FGC har båret frugt. 
 Turneringer – vi har haft stor opbakning til turneringerne på alle niveauer, se 

yderligere under turneringer. Både socialt og sportsligt har 2019 været en succes. 
 
Rekruttering 
Status på juniormedlemmer per 30/09 

 Antal ved starten af året - 47 

 Antal 30/09 - 51 

 Ny medlemmer - 16 

 Afgående medlemmer - 12 

Vi har i 2019 gjort en del for at rekruttere nye medlemmer. I sommerferien har vi haft 37 
unge mennesker ude og prøve golf ifbm. Fredericia Kommunes Feriesjov.  
Vi har i sæsonen haft 150 skoleelever igennem en introduktion til golf. Højmosen, Ullerupbæk 
skolen, samt Frederiksodde skolen har været forbi klubben. En stor tak til Bent Stenmann 
Jensen for en uvurderlig indsats. 
 
Træning, fredagsspil og opstartstur: 
Vi introducerede fra starten af året muligheden for 2xtræninger om ugen (tirsdag + torsdag). 
Juniorerne blev delt op i spillere under HCP36 og spillere over. Nogle dage har der været op til 
30 spillere til træning i et træningspas. Det skal vi have kigget på næste år, da det er svært for 
Jan, at stå med så mange spillere på en gang. En stor tak til Jan Frej for det arbejde, han uge 
efter uge udfører for de unge mennesker. 
Fredag har der været arrangeret spil på stor og lille bane. På den store bane, har der været 
arrangeret en gennemgående turnering, og på den lille bane havde vi fra juniorudvalgets side 
gerne set lidt større deltagelse. Vi har været i dialog med forældre/børn om dette, og der 
arbejdes på nye tiltag i 2020. 
Vores årlige opstartstur blev i starten af april afholdt i Kaj-Lykke golf klub. Flere af deltagerne 
skulle spille Junior Rangliste et par weekender efter i Kaj-Lykke, så det var en oplagt mulighed 
for at prøvespille banen for dem. Der var 17 deltagere på turen. 
 
Danmarksturneringen 
2019 var andet år for nogle af vores juniorer i Danmarksturneringen. 4 juniorer har udgjort 
grundstammen i vores kvalifikationsrække sammen med 3 ”erfarne” spillere (tak til dem for 
den uvurderlige støtte), og flere tidligere juniorer har udgjort grundstammen på 5. 
divisionsholdet. 2019 fastholdt 1. holdet deres plads i 5. division, og kvalifikationsrækken var 



meget tæt på at blive rækkevindere. Det hele blev afgjort i sidste runde i Nordborg, hvor et 
nederlag desværre resulterede i en 2. plads i puljen. Men vores kval. række juniorer har fået 
en uvurderlig erfaring, og flere af juniorerne presser sig allerede nu på til 5. division. 
Næste år indfører DGU desværre en begrænsning for U16 spilleres deltagelse i 
Danmarksturneringen. I stedet indføres en Ungdomsrække. I skrivende stund er vi i dialog 
med DGU omkring det nye setup, som kan have betydning for U16 spillerne næste år. 
 
Turneringer 
 
Året 2019 har budt på deltagelse i turneringer på flere niveauer. Juniorerne har præsenteret 
FGC i mange turneringer. 
Vi har i år deltaget i:  
 
- RAJT – igen i år har vi været tilmeldt Ribe Amts Junior Turnering. Der er blevet afholdt 

8 turneringer med deltagelse af mellem 60 og 80 juniorer fra forskellige klubber. FGC 
har typisk haft 5-15 spillere med hver gang. RAJT turneringen er den første ”rigtige” 
turnering hvor alle clearede juniorer kan deltage. FGC afholdt selv turneringen den 
10/8, og for andet år i træk bød dagen på godt spil, tordenvejrsafbrydelse og regnvejr. 
 

- I år har vi haft 9 spillere med i Junior Distrikts Turneringen. Denne turnering er 
gennemgående, og vi havde 3 deltagere, der kvalificerede sig til at deltage i de 
afgørende Super/JuniorCup. SuperCup U14 blev afviklet i oktober, hvor de var med til 
at genvinde Pokalen til Distrikt 3 for 4. gang. 1 junior kvalificerede sig i U19, og 1 der 
kvalificerede sig i U25 – desværre ingen rækkesejre til Distrikt 3. Godt gået til alle. Der 
er blevet spillet super golf hen over året, med flere rækkesejre til FGC. Super flot. 
 

- Vi afholdt 2. Pinsedag Faxe Kondi Juniorrangliste turnering med deltagelse af de bedste 
juniorer fra hele Danmark. Denne turnering er vigtig for juniorerne, da den giver et 
godt bidrag til juniorarbejdet. FGC havde i år 8 spillere med. Bedste FGC’er blev 
Magnus Bork på en 13. plads i +15 for de 2 runder, ikke mindst takket en fantastisk 
runde i 71 salg brutto i 2. runde. En række forældre støttede op om arrangementet, og 
muliggjorde afviklingen af denne turnering, og ikke mindst en kæmpe tak til Jeppe 
Nissen som turneringsleder. Vi gentager turneringen i 2020.  
 

- Vi har afholdt Autohuset Vestergaard turnering i FGC med 112 deltagere, med det 
formål at skaffe penge til vores juniorer. Tak for den store opbakning fra FGC’s 
medlemmer, og ikke mindst tak til Carsten Nygaard Lund for at skaffe denne turnering 
til klubben, og en kæmpe indsats på dagen. 
 

- Vi har i år haft hele 3 hold med i Junior Hold turneringen. 1 hold i U25A, 1 i U16A, 1 i 
U16D. Begge A-række hold var oppe mod meget stærkere modstandere. Begge A-hold 
mødte modstandere som enten vandt eller blev runner-up i landsfinalen. For første 
gang havde vi et hold med i U16D rækken. I D-rækken spilles der 9 huller, og det var 
første gang de unge mennesker stiftede bekendtskab med hulspilsformatet. Det har 
været en fest for dem, og de har virkelig hygget sig til hver en match. Det blev til en 2. 
plads i en meget tæt pulje. Junior hold turneringen er en super turnering, og vi håber 
på at kunne stille flere hold næste år.  
 

- Sidst men ikke mindst så blev Magnus Bork junior klubmesterskabet med Simon 
Poulsen som runner-up – endnu en gang stort tillykke herfra. 

  
 



     
 
 
Sommertur 
 
Sommerturen var i år flyttet til efteråret grundet et meget presset program i foråret. Turen gik 
igen til Odense, hvor vi spillede H.C. Andersen golf lørdag, og Langesø søndag. Vi overnattede 
lørdag aften på Odense vandrerhjem. Turen var perfekt planlagt af Tina, ja selv vejret viste sig 
fra sin bedste side, med året sidste sommerweekend. Vanen tro spillede vi forældre mod 
juniorer, og juniorer vandt (igen), efter meget lave stablefordscores fra forældrenes side om 
søndagen.  
Fynske Bank havde sponsoreret et legat til weekendturen – tak for det.  
En rigtig hyggelig weekend som styrkede det sociale samvær imellem juniorerne og 
forældrene.  
 

 
 
 



  
 

Hen over vinteren 2019/2020 forsøger vi at arrangere lidt forskellige sociale aktiviteter. Det 
bliver alt fra julegolf, til månedsmatcher, til vintertræning (når rummet er klar igen). Alt 
sammen for at styrke det sociale sammenhold. 
 
Til sidst vil jeg blot sige tak for forældreopbakningen i år, og endnu en stor tak til Jan Frej 
Pedersen for samarbejdet, samt samarbejdet med Martin Libak. 
 
En meget stor tak til vores sponsorer uden dem har årets aktiviteter ikke været mulige at 
gennemføre. 
 

 
 
Fredericia Golf Club 
 
Elite- & Juniorgolf  
 



Støt vores sponsorer – de støtter os. 

 
 
 
 
 
En stor tak skal også lyde til resten af juniorudvalget - Nina, Tina, Bent, og Carsten. 
En kæmpe tak til Nina & Carsten for de sidste års kæmpe indsats. De har valgt at takke af med 
udgangen af denne sæson, og erstattes at Thomas & Klaus. 
 
På vegne af juniorudvalget. 
Anders Jakobsen 


