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Juniorer 

Formål: 
Formålet er, at VFGs juniorafdeling, inden for de afstukne rammer, skal 
udvikle sig struktureret og målrettet i årene fremover. 
Juniorpolitikken skal række fra de yngste golfere til golfere på "eliteniveau" 
og ikke kun omfatte de rent sportslige mål og resultater. Det sociale 
element skal også indgå som en vigtig bestanddel. En positiv udvikling af 
klubånden og klublivet skal ses i sammenhæng med og med respekt for 
den overordnede målsætning for VFG. 
 
Det tilstræbes, at VFG til stadighed har en juniorafdeling af en vis størrelse.  
 
Målsætninger: 
Golf er både sjovt og sundt, og golf er for alle. 
Juniorafdelingen tilbyder aktiviteter for alle juniorer i form af målrettet 
træning og instruktion for både øvede golfere og nybegyndere.  
Golf er en individuel sport. 
Juniorafdelingen arrangerer sportslige aktiviteter, hvor alle juniorer uanset 
niveau kan deltage. 
Juniorafdelingen lægger vægt på, at juniorerne deltager i turneringer, der 
fremmer klubånden og stimulerer deres egne sportslige ambitioner. 
Juniorafdelingen arrangerer sociale aktiviteter, hvor alle juniorer og familien 
har mulighed for at deltage.  
 
Det sportslige indhold: 
Juniorkomiteen arbejder med tre forskellige kategori af juniorer: 

 
"Begyndere & Kaniner"- som vil være berettiget til at deltage i 
juniortræningen, samt andre aktiviteter der arrangeres for juniorer.  
l denne gruppe er golfleg stadig en vigtig faktor til  at udvikle dem til 
handicap-golfere 

 
"Handicap-golfere" - gruppen af juniorer, der skal gøres klar til 
turneringsverdenen - både spillemæssigt og inden for regel/etikette. Legen 
bibeholdes, men samtidigt øges motivationen gennem deltagelse i 
breddeturneringer. 
 

"Junior Talent"- juniorer med lavt handicap og sportslige ambitioner, som 
ønsker og evner at deltage på klubbens elitehold, samt turneringer i Distrikt 
3 og DGU-regi. Der lægges op til en mere individuel og målrettet træning 
med krav om større engagement og deltagelse i øvrige junioraktiviteter. 

 
 



 
 

Øvrigt indhold 

 
Juniorarbejdet i VFG kan i øvrigt medvirke til: 
At skabe et godt socialt samvær på tværs af alder og spillermæssige 
kvalifikationer. 
At motivere juniorerne til at træne og spille flere matcher - interne som 
eksterne. 
At fastholde og udbygge en bedre kontakt til forældregruppen. 
At få de nye unge spillere integreret og gjort aktive for at sikre kontinuitet og 
nye kandidater til ”Junior Talent”. 
At samarbejde med Eliteafdelingen. 
At være åbne over for samarbejde med andre klubber 
At arrangere en eller flere aktiviteter for juniorerne, som ikke er 
golfrelateret. 
At motivere og tilskynde flere juniorer til deltagelse i klubmesterskaber. 
At udarbejde og implementere "takt & tone"- regler for juniorer (og forældre) 
At tilbyde fællestræning med pro. Træningsprogram aftales ved årets start 
og kan tilrettes efterfølgende. 

 
Kommunikation 
Komitéen er ansvarlig i henhold til VFGs kommunikationspolitik. 
 
Økonomi 
I forbindelse med den årlige budgetlægning fastsættes det årlige tilskud til 
juniorarbejdet. 
VFG afholder udgifter til træning med pro. 
Den årlige tildelte ramme indsættes på en bankkonto, hvortil der meddeles 
prokura til formanden eller den af juniorkomiteen udpegede administrator . 
Den tildelte ramme administreres af juniorkomiteen, men skal fortrinsvis 
dække greenfee og deltagergebyrer til turneringer, kurser og dertil hørende 
materialer.          
l overensstemmelse med VFGs vedtægter aflægger juniorafdelingens 
regnskab, så komitéens regnskab bliver en integreret del af VFGs samlede 
regnskab. 
 


