
 

  
Samsø Golfklub inviterer til 

Junior Camp ’21 
 Onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. juli 2021 

Vi glæder os til igen i år at invitere dig og dine golfkammerater til at deltage i Junior Camp 
på Samsøs seaside-bane.  

Campen er for golfspillere mellem 6 og 18 år. Du skal 
enten have hcp. eller have spillet lidt golf før. Hvis du 
er under 8 år, skal en af dine forældre eller 
bedsteforældre være til stede under hele campen. 

Campen tilbyder: 
• masser af golftræning, golfleg og golfspil på 

stor og lille bane 
• hyggeligt samvær med andre juniorgolfere 
• mulighed for overnatning i medbragte telte 
• fuld forplejning med drikkevarer, frugt og 

snacks 
• natgolfbold  
• mange konkurrencer og flotte præmier  

Klubbens to trænere, Jesper Rasmussen og Mette Kramer, vil undervise på Junior Campen – 
og en række frivillige hjælper til med organisering, mad og meget mere. 

Vi kunne godt bruge noget hjælp til at gå med de mindre børn på par 3-banen. Få gerne 
dine forældre til at skrive ved tilmeldingen, om de kan hjælpe på banen. 

Deltagergebyr 700 kr. for medlemmer og 975 kr. for gæster uden medlemskab af Samsø 
Golfklub. Forældrebetaling for frokost/aftensmad: Kr. 50 pr. måltid (tilmelding inden 
campen starter). 

Tilmelding og indbetaling senest den 10. juni 2021 (eller når der er fyldt op – max. 48 
deltagere) til Samsø Golfklub via tilmeldingsblanket på hjemmesiden: 

https://samsoegolfklub.dk/klubben/juniorer/juniorcamp/ 

Tilmelding er bindende (ved afbud senere end den 7. juli refunderes tilmeldingsgebyr ikke) 

Eventuelle spørgsmål til Samsø Golfklub - Pia Bundgaard, tlf.:  86592218 mellem 8.00 og 14 
eller via mail info@samsoegolfklub.dk  

https://samsoegolfklub.dk/klubben/juniorer/juniorcamp/
mailto:info@samsoegolfklub.dk


Program: 

Onsdag:  
Kl. 08.30: Opsætning af telte 

Kl. 9.30:  Velkomstmøde (gerne med forældre) i teltet 

Kl. 9.45: Team building og navnelege på driving range 

Kl. 10.30: Drikkepause m. frugt 

Kl. 10.45: Alle grupper på driving range/short game (opdeles i 4 grupper efter niveau) 

Kl. 12.30 til 13.00: Frokost 

Kl. 13.00: Gruppe 1A + 1B spiller 12/18 huller – makkerturnering 

Gruppe 2A + 2 B spiller på par 3-bane – forældre og en af trænerne er med som hjælpere/markører 

Kl. 16.00: Frugt, kage og drikkepause (baneservice til dem, der spiller 18 huller) 

Kl. 16.30: Afslapning ved teltene, mulighed for selv at træne chip og putting ved klubhuset 

 Kl.18.30: Aftensmad og fællesbeskeder 

Kl. 19.30: Golflege: Bl.a. 14-club challenge og speed golf på hul 10 – for juniorer og forældre med hcp., 
andre golflege for uøvede 

Kl. 21.30: Godnat 



Torsdag: 

Kl. 7.45: Alle er stået op og vi varmer op med løb/yoga/øvelser 

Kl. 08.00: Morgenmad gruppe 1, 8.15 gruppe 2 

Kl. 8.30: Gruppe 1: Opvarmning på driving range 

Fra kl. 9.00: Gruppe 1 spiller 12/18 huller stableford og fourball (løbende start) 

Kl. 9.00-11.00: Træning gruppe 2 A+B på driving range  

Kl. 12.00-12.30: Frokost gruppe 1, fra 12,30; Frokost for gruppe 1 (løbende) 

Kl. 13.00: Gruppe 2:foursome på par 3 banen (med hjælpere). Short game gruppe 1 

Kl. 15.30: Frugt og drikke – Grete og Birgers norske vafler  

Kl. 17.00: Golflege/golfrundbold og hygge 

Kl. 18.30: Aftensmad – byg selv burger. Jesper og Bjarne griller deres berømte burgere☺ 

Kl. 19.30: Konkurrence ved indspilsgreen og filmhygge (alt efter vejret)  

Kl. 22.30: Natgolf for dem, der kan holde sig vågne☺. Vi spiller hul 1-18 på store bane og hul 1 og 9 på 
par 3-banen (texas scramble i mørket med lysbolde – det er noget helt særligt! ) 

Efter natgolf godnat   

Fredag: 

Kl. 8.00:  Morgenmad og madpakkesmøring 

Kl. 8.30:   Gruppe 1 spiller 12 hullers turnering på den store bane   

                   Gruppe 2 spiller 9 hullers turnering på par 3-banen 

Kl. 12.00 ca.  Puttekonkurrence og forældre-/bedsteforældrekaffe 

Kl. 12.30 ca.: Afslutning med præmieoverrækkelse 

Kl. 14.00:  Farvel og tak for denne gang 

Ret til tilpasning og forbedringer forbeholdes.  

Vi glæder os til at se dig / jer  på Samsø 

Med venlig hilsen 

Juniorudvalget i Samsø Golfklub 

Tlf.: 86592218: info@samsoegolfklub.dk

mailto:info@samsoegolfklub.dk

