
Fredericia Golf Club

Velkommen til Juniorgolf 

Sæson 2021

Clearing til stor bane
Som junior starter man med at spille på vores fine par-3-bane. Her lærer 
man spillet og reglerne i trygge rammer og øver sig, indtil man er klar til 
den store bane. For at få adgang til stor bane, skal man leve op til nogle 
krav - se dem på vores hjemmeside.
Juniorudvalget og de andre spillere, hjælper selvfølgelig alle 

Kommunikation
Vor primære infokanal er Facebook: www.facebook.com/fgcjuniorgolf  

Her findes informationer om træning, arrangementer, tilmeldinger m.v. 
Alle er også meget velkomne til, at lave opslag til os på siden, med 
spørgsmål, billeder eller andet relevant.

Frivilligt arbejde:

Juniorudvalget arbejder frivilligt og gør det med glæde. Vi håber på jeres 

opbakning til det sportslige og de sociale arrangementer og vi forventer, 

at alle forældre vil hjælpe til, med de praktiske opgaver 
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Juniorgolf – Kom og vær med!

Til alle interesserede juniorer – 6-18 år

Hvis du gerne vil prøve at spille golf, er du velkommen til at spille i klubben 
og de første 3 måneder er ganske gratis (det kræver registrering). 

Hvis du ikke har dit eget udstyr, har vi noget i klubben, der kan lånes.

Træning: 

Vi træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 16.00.

Mødested er driving rangen ved den store p-plads.

Se den aktuelle træningsplan på vores hjemmeside: 
www.fredericiagolfclub.dk/fgcjuniorer

Alle juniorer modtager undervisning af klubbens Pro, træner Jan Frej og 
assisteres nogle gange af medlemmer fra juniorudvalget.

Man inddeles i hold på 4-8 spillere. Vi træner skiftevis putning, indspil og 
slagtræning. Nogle dage spiller vi alle på par 3-banen.

Fredagsspil:

Hver fredag spilles der fra kl. 16:30 på både den store bane og par-3-banen. 

Alle møder op senest kl. 16.30. Spillere på stor bane, booker selv tid via  

GolfBox. 

Forældre er velkomne til at spille med.

Mødested er ved starterhuset (hul 1).

Medlems fordele:

Fri afbenyttelse af driving range, putting greens og indspilsområde.

Mulighed for indendørs træning.

Turneringer:

Som medlem er der mulighed for at deltage i forskellige turneringer:

D-tour: Individuel turnering for spillere med handicap under 54.

Turneringen afvikles på 6 forskellige baner i vores distrikt (Distrikt 3: 

Fyn/Sønderjylland). 

Girls Only: Individuel turnering, der afvikles rundt i hele Danmark.

Klubturneringer: Mange forskellige matcher henover sæsonen.

Mere info om turneringer findes på www.Golf.dk 

Aktiviteter: 

For at fremme de gode relationer planlægger vi igennem sæsonen flere 

sociale arrangementer f.eks.:

• Weekendtur med masser af golf og hygge samt overnatning for alle 

juniorer og interesserede forældre

• Månedsturneringer med efterfølgende spisning for juniorer og deres 

familier

• Venskabsmatcher med juniorer fra andre klubber f.eks. Kellers, 

Middelfart mm.

• Juleafslutning med golf, pakkespil og æbleskiver/varm kakao

• Klubaftner i vinter halvåret i vores flotte indendørscenter

Årligt kontingent:
6-12 år 900,-

13-18 år 1950,-


