
 

Juniorgolf Samsø 2022 
 
Kære juniorer og forældre i Samsø Golfklub  
 

Vi glæder os til endnu en sæson med alle de søde juniorer. 
 
Juniorgolftræning  
Juniortræning er fortsat hver tirsdag og torsdag fra 5. april til 6. oktober med Jesper og 
Mette som trænere. (I juli vil der komme en særplan), Ingen træning: Kr. Himmelfartsdag, 9. 
juni og 23. juni (Skt. Hans turnering).  
 
Vi regner med, de fleste større børn kan cykle selv i år eller tage bus. Derfor starter vi 
tidligere, så børnene kan tage direkte fra skolen til golf og få mere ud af de lyse timer. Der 
vil blive lavet hold, så nogen spiller på banen og andre får undervisning på træningsbanen 
imens.  
 
Opslag med hold følger til første træning. De gange børnene skal spille 9 hullers turnering, 
slutter træning lidt senere. 
 
Til de børn, der ikke har en madpakke med, planlægger vi at have frugt, knækbrød eller lign. i 
køleskabet. 
 

Tirsdage: 
Kl. 15.30 – 17.00 Samsø Eagles: Juniorer med hcp./Guldkort=juniorer, der er 
klar til at kunne spille på den store bane uden voksne 
 
Kl. 17.00-18.00: Samsøs Sæler: Sølvkort + spillere uden kort + nye spillere 

 
Torsdage: 
Kl. 15.30 – 17.00 Samsø Eagles: Juniorer med hcp./Sølv-/ Guldkort=juniorer, 
der er klar til at kunne spille på den store bane uden voksne 
 
Kl. 17.00-18.00: Samsøs Sæler: Sølvkort + spillere uden kort + nye spillere 
 

Info til forældre: Er du nybegynder, så kan du få spille gratis på pay & play, mens 
børnene træner og tage med til begyndertræning tirsdag eller torsdag kl. 18.15-
19.15. Udstyr kan lånes. 

 
Junior Camp 
I uge 28 – onsdag til fredag. Tilmelding starter den 8. april på hjemmesiden. Vær klar den 
dag, da der plejer at være rift om pladserneJ 
 



 
I Facebook-gruppen ”Juniorer Samsø Golfklub” skriver vi løbende om 
aktiviteter, lægger billeder ind, koordinerer mm. Er du ikke på Facebook, giv 
os gerne besked. 

 
Junioraktiviteter i klubben: SÆT GERNE KRYDS I KALENDEREN 
 

• 26. marts fra kl. 11- 16: ”Dags camp” (Heidi og Mette står for dagen) 
• 3.- 4. september: Samsø-Smørum på Samsø: Vi forventer, at alle juniorer med 

hcp. (og gerne forældre) deltager i turneringen 
• 13.oktober: Halloween-golf fra kl. 15.30 

 
Til både juniorer og forældre, der spiller golf: 
Om mandagen fra 16.30-18.30 vil der i år være ”Mandags-Mix”, hvor alle klubmedlemmer kan 
komme og træne short game sammen/spille på banen. Der vil være en træner til stede. 
En gang om måneden Junior/Senior-turnering. 
En gang om måneden vil der være ECCO Days turnering.  
Kalender bliver hængt op i klubben.  
Mandag er tænkt som en dag for alle niveauer, hvor det skal være hyggeligt at komme ud i 
klubben og være aktive sammen på tværs af alder og niveau.  
 
Juniorturneringer udenøs 
 

• Juniorer med lavt hcp. kan udtages til truppen til klubbens kvalhold for herrer.  
 

• D-Tour (Distrikt 2) er en spændende turnering, hvor man dyster mod andre juniorer 
fra Jylland. Klubben betaler turneringsgebyr og færge. Thony (Champs far) vil gerne 
koordinere og kan køre nogle gange. Det er vi glade for. Hvis man vil med til D-Tour, 
giv venligst besked til Mette eller Thony. 

Spilledatoer for D-Tour 2022 er: 

1. Trehøje Golfklub – 23. april 2022 
2. Ebeltoft Golfklub – 21. maj 2022 
3. Kellers Park Golfklub – 11. juni 2022 
4. Hammel Golfklub – 2. juli 2022 
5. Mollerup Golfklub – 30. juli 2022 
6. Jelling Golfklub – 3. september 2022 

D-Tour er for alle med handicap 53,9 og ned. Handicap 53,9-25,1 spiller 9 huller og fra og 
med handicap 25 spiller 18 huller. 

Man kan vælge at tilmelde sig alle spilledatoerne samlet eller enkelte spilledatoer. 

Yderligere info om D-Tour findes her: https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/d-tour-
golfstore 



 
 
 
Juniorudvalget 2022 
Vi er så heldige igen at have forældre i udvalget til at hjælpe os med aktiviteter, 
komme med input, spille med børnene, Junior Camp mm.: 
Rasmus Hørby Sørensen, Bjarne Hansen, Claus Jensen, Heidi Andersen 
Tusind tak til jer – og til alle andre, der giver en hånd. 
 
Vi glæder os så meget til at komme i gang.  
 
 
Mange hilsner 
 
Jesper Rasmussen, Sandra_jesper@Yahoo.dk, 24981385 
Mette Kramer, mette@kramergolf.dk, 20493311  


