Junior Nyt Februar 2016 – Fredensborg Golf Club

Kære Junior,
Så er vejret begyndt at lysne og forhåbentlig har vi set
den sidste sne for denne gang. Juniorudvalget har fuld
gang i planlægningen og mon ikke at 2016 igen i år
bliver en fantastiske sæson for os alle. Nedenfor kan
du læse mere om hvad vi planlægger. Specielt
tilmelding til de kommende turneringer, som skal være
afsluttet inden 1. marts 2016.
Fælles for turneringerne i distrikts- og DGU regi er at
spillerne er inddelt aldersmæssigt og
handicapmæssigt. Der skelnes mellem:
U14 (2003-5) - U16 (2001-02) - U19 (1998-00)

Mini Tour hold for hcp. >26,5 pr. 1.1.2015 og for
årgang 2000 og yngre. Mini Tour er en
holdturnering for alle hvor der spilles med handicap
over primært 9 huller. Du bliver sat sammen med
andre spillere, som har samme alder og/eller
handicap. Læs mere om Mini Tour HER

DGU Junior hold for hcp < 40
Juniorholdturneringen er også en holdturnering
for alle hvor der spilles hulspil scratch UDEN
handicap i forskellige rækker. Du skal have EGA
hcp. Vi prøver så at sætte dig sammen med andre
på dit eget niveau, således at forskellen ikke er
for stor og du kommer ud med spillere på din
egen alder. Læs mere om DGU Juniorhold HER
Junior Distrikts Tour – JDT* for hcp < 26,4 ved
tilmelding. JDT spilles i fire afdelinger over 4
turneringsdage. Hver af rækkerne U14, U16, U19
& U22 afvikles på hver sin bane og ikke
nødvendigvis på samme dato. Spilleformen er
slagspil over 18 huller med fuldt handicap og der
spilles i en fællesrække for både piger og drenge i
alle årgange. Info om JDT turneringen HER

*alt efter hvor mange der ønsker at deltage i JDT fra
FGC, kan der blive opkrævet et deltager gebyr på kr.
350,- pr. spiller for deltagelse.
Tilmelding. Hvis du vil være med i en eller flere af de
nævnte turneringer hen over sæsonen, kan du tilmelde
dig ved senest søndag den 21. februar 2016 at sende
en mail til majkenjuelolsson@hotmail.com. Vi vil
forsøge at sætte dig på de hold der passer for dig.
Husk at dine forældre skal være indstillet på at sørge
for transport til og fra kampe og at de på skift skal
være holdkaptajn.
Hvis du har nogle kammerater du gerne vil være på
hold med, må du gerne skrive dette i din tilmelding. Så
prøver vi at tage hensyn dertil, men kan ikke garantere
at vi kan imødekomme alle ønsker. Hvis du har brug
for at vide mere, kan du bare ringe eller skrive til
Majken 41588253.
Opstartsmøde bliver i år lørdag den 12. marts kl.
14:30 og hvis vejret tillader det spiller vi nok en lille
match bagefter (2 køle golf over 5 huller)
Træning. Inden længe vil du kunne melde dig til
træning så hold øje med Facebook og hjemmesiden
hvor vi slår tilmeldingen op.
Juniorugen vil i år være uge 26, som er den første
uge af sommerferien for de fleste.
Fredagsmatcher er pt. planlagt på disse datoer 15.
april, 20. maj, 17. juni, 19. august, 16. september og 7.
oktober. Ændringer kan forekomme.
Juniorudvalget ønsker alle en forrygende sæson med
masser af god golf, sjov og hygge.

Vi ses den 12. marts kl. 14:30 til opstartsmøde og
måske årets første junior match.

