
Junior og Elite udvalgsberetning     

 

I vanlig stil startede planlægningen i den mørke vinter tid i starten af året. Desværre valgte 

Anders Jacobsen at trække sig fra udvalget i efteråret 2019. Fokus var ret klart – vi skulle i 

gang med at etablere et nyt udvalg og gerne finde et par nye medlemmer. Derudover skulle 

opgaverne fordeles og ny sæson planlægges med særlig fokus på 3 nedenstående punkter. 

 

 Fastholde juniorerne   

 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 fornuftig 

 Kim Jacobsen & Lars Landry indtrådte i løbet af sommeren i udvalget 

 Rekrutteringen i foråret blev desværre sat på stand by, pga. Covid-19. Men vi deltog 

som vanligt i Ferie-sjov i ugerne 28-39 & 31-32 med deltagelse af ca. 30 unge 

mennesker fordelt på fire hold. Vi havde også besøg fra flere klasser fra 

Fjordbakkeskolen, plus vi deltog i skolernes Idrætsfestival. 

 

Rekruttering 

Status på juniormedlemmer per 30-09-2020 

 Juniorer 6-12 år: 21  

 Juniorer 13-18 år: 20 

 Mod antal 30-09-2019 

 Juniorer 6-12 år: 36 

 Juniorer 13-18 år: 15 

En tilbagegang på total på 10 juniorer, til gengæld er antallet af ungseniorer steget fra 24 i 

2019 til 34 i 2020 

Vi tror dog, at vi kan opnå tilgang af juniorer i 2021, der er på nuværende tidspunkt aftalt 

forløb med flere skoleklasser, og efter Idrætsfeststivalen har flere elever tilkendegivet at de 

ønsker at møde op til træningssamlingerne, ved opstart af sæson 2021 

 

Træning, fredagsspil og opstartstur: 

Vi introducerede fra starten af året muligheden for 2 x træning om ugen (tirsdag + torsdag). 

Juniorerne blev delt op i spillere under HCP 36 og spillere over. Trænings oplæg måtte dog 

hurtigt ændres pga. Covid-19 og forsamlingsforbuddet. Tina og Klaus gik hurtigt i gang med at 

lave en holdopdeling med ca. 4 deltagere per hold, og med én træningssamling pr uge. 

Tidspunkt for træning blev ændret så de mindste mødte ind til træning kl. 17:00 således at de 

fleste forældre kunne nå at aflevere. De ældste startede kl. 16:00. Der blev etableret 

træningsstationer, Jan Frej tog sig af det tekniske på Driving range, Klaus og Thomas klarede 

put-indspil-bunkerslag m.m. hele foråret. Fik herefter hjælp af Lars og Kim efter 

sommerferien. Opdeling og kun én træningssamling i ugen har været en kæmpe succes. En 

stor tak til Jan Frej for det arbejde, han uge efter uge udfører for de unge mennesker. En lige 

så stor tak til Tina og Klaus for deres hurtige ageren og planlægning i forbindelse med Covid-

19 situationen. 

Fredag har der været arrangeret spil på stor og lille bane. På den store bane, har der været 

arrangeret en gennemgående turnering, 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 2021.  

Vores årlige opstartstur blev desværre aflyst (Covid-19) 

Vi har indledt et samarbejde med juniorafdelingerne i Kolding-Kellers-Lillebælt. Vores juniorer 

gæstede i foråret Kolding Golfklub hvor de deltog i deres fredagsspil, og vi var så vært i 



efteråret. I samarbejde med Golfklubben Lillebælt arrangerede vi en ”By match” hvor Lillebælt 

var vært. Her hev FGC en kneben sejr hjem. Arrangementet gentages i 2021 i FGC. 

 

Danmarksturneringen 

Vi har i 2020 deltaget i Danmarksturneringen for ungdomshold. Hvert hold består af 4 spillere. 

3 af holdets spillere skal være under 21 år, den 4. spiller må være op til 24 år, der er ingen 

nedre aldersgrænse. Turneringen afvikles som en holdturnering der spilles i 3 rækker, 

Elitedivisionen, 1. division og kvalifikationsrækken. FGC deltog i Elite divisionen Vest, hvor vi 

opnåede en 3 plads, dermed forblev vi i rækken. Et rigtig flot resultat af de unge mennesker.  

Vi leverede også spillere til FGC`s 5. divisionshold, hvilket er med til at modne de unge rent 

konkurrencemæssigt. Desværre endte det med nedrykning til Kvalifikationsturneringen, men vi 

håber på stærkt comeback i 2021. Klubbens herrekval. hold forblev i kval. rækken. 

Veteranholdet i 2. division rykkede desværre ned trods mange tætte matcher.  

 

Turneringer 

 

Året 2020 har budt på deltagelse i turneringer på flere niveauer. Juniorerne har præsenteret 

FGC i mange turneringer og med flotte resultater.  

 

- Generelt for Turneringer i 2020 – her blev vi påvirket af Covid-19 situationen, flere 

turneringer både i DGU, Rajt og lokalt blev aflyst. Vi har dog haft stor opbakning til 

turneringerne på alle niveauer, i det omfang de kunne afvikles. Både socialt og 

sportsligt har 2020 været en succes. 

-  

- RAJT – igen i år har vi været tilmeldt Ribe Amts Junior Turnering. Der blev dog kun 

afholdt 3 turneringer (5 aflyst pga. Covid-19) med deltagelse af mellem 60 og 80 

juniorer fra forskellige klubber. FGC har typisk haft ca. 3-5 spillere med hver gang.  

Vi vælger dog at træde ud af dette samarbejde i 2021 (lang transporttid og manglende 

tilslutning) og i stedet koncentrere os om at udvide samarbejdet med vores 3 

naboklubber Kolding-Kellers-Lillebælts juniorafdelinger. 

- I år har vi haft 11 spillere tilmeldt DGU´s nye D-tour. Denne turnering er 

gennemgående, og vi havde 4 deltagere, der kvalificerede sig til at deltage i den/de 

afgørende Super-Maxi cups som skulle afvikles i uge 42, blev desværre aflyst, igen 

igen, Covid-19. 

- Faxe Kondi Juniorrangliste turnering blev ligeledes aflyst. Vi gentager turneringen i 

2021.  

- Sidst men ikke mindst så blev Magnus Bork junior klubmesterskabet med Simon 

Poulsen som runner-up – endnu en gang stort tillykke herfra. 

 

Elite 

 

I eliteudvalget har vi besluttet at ungdomsarbejdet har først prioritet i forhold til øvrige 

elitehold i FGC. Vi har i 2020 indført gennemgående ranglisteturneringer for alle elitespillere. 

Ranglisteturneringerne har været en succes og til stor gavn for de yngre spillere. En stor del af 

elitespillerne har i den forgangne sæson forbedret deres HCP betydeligt. Hvilket vil tilskriver en 

øget træningsindsats og bedre socialt sammenhold spillerne imellem. En stor tak til Peter Juhl 

Voldsgaard for hans mentorrolle overfor klubbens ungdomsspillere. 

 

Junior & Elite klubaften  

 

Hen over vinteren 2020/2021 forsøger vi at arrangere lidt forskellige sociale aktiviteter. Det 

bliver alt fra Klubaftener, Nissegolf, til vintertræning og gennemgående konkurrencer og 

turneringer i det nye indendørs center. 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 - Tina, Klaus, Thomas, Lars og Kim. 

En kæmpe tak til Tina & Klaus for de sidste års kæmpe indsats. De har valgt at takke af med 

udgangen af denne sæson, de erstattes af Anita Panduro Tranberg. 

 

På vegne af junior og elite udvalget. 

Bent Stenmann 


