Junior i Ishøj Golfklub 2018
Juniorudvalget har til formål at fremme vores juniorafdeling, ved teknisk træning, spil på bane og
socialt samvær på tværs af afdelingen. Vi har spillere fra 6 år til 21 år, som ugentligt deltager i
vores træninger.
Vi har stor glæde af engagementet fra vores ”ældre” spillere som er gode til at hjælpe de små og
være gode rollemodeller for dem. Vi har i klubben to dygtige trænere, der også er gode til de unge
mennesker, vi har en times fællestræning med begge trænere om tirsdagen kl. 17.00, hvorefter vi
går ud og spiller eller træner DGU Shortgame Challenge på vores indspils-område, kl. 19.00 mødes
vi til socialt samvær og spisning i klubhuset, hvor forældre og andet familie også er velkomne.
Der er ekstra træningstimer til de lidt ældre spillere 2 gange om ugen og vi opfordrer til spil med
klubkammerater og familie om lørdagen på vores 9 hullers bane.
Træning
Vores tirsdags træning starter op d. 10. april, kl. 16 for de store og fælles start kl 17:00
Tirsdage 10.4. til 19.6.
& 14.8. til 9.10.

Kl. 16-17
Kl. 17-18
Kl. 19

Torsdage 12.4. til 21.6.
& 16.8. til 11.10.

Kl. 17-18

Juniorer 12-21 år (1 træner)
Alle Juniorer (2 trænere) med efterfølgende spil
Fælles mad i klubhuset (egenbetaling)
Familierne er velkomne – Tilmelding senest dagen før
Juniorer 12-21 år (1 træner)

Turneringer
Kredsturneringer i vores Kreds; 22. april (hjemmebane), 20. maj, 24. juni og 16. september
Klubben dækker match fee – Alle juniorer kan være med. Tilmelding fra gang til gang.
Selv helt nybegyndere kan være med her!
JDT (Junior Distrikts Turnering): 21. april, 19. maj, 23. juni og 16. september
Klubben dækker match-fee, hvis man kan spille alle datoer – Under hcp 26,5
Derudover er der muligheder for holdkampe, hvor vi stiller hold i samarbejde med CGC
CGC er også vores venskabsklub og vi håber på nogle fælles arrangementer sammen med dem i
løbet af sæsonen.
Når der er klubturneringer er man altid velkommen til at være med på 9-hullers banen og for de
større på 18-hullers banen
Vil du gerne prøve golf?
Så er du velkommen i Ishøj Golf Klub, man kan komme om tirsdagen, låne udstyr og prøve at være
med nogle gange (5) inden man behøver at beslutte sig for om man vil gå til golf. Golf er ikke dyrt,
som minijunior udgør kontingentet kun 950,- om året, udstyr kan man låne i starten.
Velkommen i Ishøj Golf Klub!

