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Hvad forventer klubben af forældrene i forbindelse med træning? 

• Sørg for, at juniorerne møder op til træning senest 15 min. før
start. – så er der tid til at finde udstyr, finde træningsstedet osv.

• Sørg for, at juniorerne har det nødvendige udstyr. Træneren
rådgiver gerne, så det tilpasses den enkeltes behov og
ambitionsniveau.
Hvad forventer klubben af forældrene i forbindelse med

juniorturneringer?

• Sørg for, at juniorerne møder op til aftalt tid og på det aftalte
mødested.

• Turneringer i regionen er baseret på, at forældre selv sørger for
kørsel og aftaler dette indbyrdes.

• Mød op til turneringer og se dit barn spille. Der findes ikke bedre
motivation.

• Golfetikette.
• Hjælper til, når Odsherred Golfklub selv er arrangør for en

juniorturnering.

Vi ønsker, at juniorspillerne lærer hinanden at kende, og hermed får 
større lyst til at tage af sted til træning, turneringer m.v. og møde andre 
med samme interesse. Klubben ønsker, at der udspringer 
kammeratskaber og gode venner af livet i juniorafdelingen. Det er 
vigtigt, at forældrene støtter de unge i at etablere kontakter, da golf let 
kan opleves som en ”ego-sport”. 
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Træner
Golf skal være sjovt og spændende. Odsherred Golfklubs træner, 
Preben Daa, baserer juniortræningen på pædagogiske principper 
omkring indlæring og udvikling. Herudover er undervisningskonceptet 
bygget på, at børn optimerer deres færdigheder igennem udfordringer 
tilpasset deres niveau, golflege og konkurrencer.

www.odsherredgolf.dk
På klubbens hjemmeside er der et faneblad for juniorafdelingen. 
Hjemmesiden har mange relevante oplysninger om golfklubben, både 
nyheder og gode historier, men også regler, priser,
m.m.

Facebook
Juniorafdelingen er på facebook med sin egen gruppe, en lukket
gruppe, som hedder: "Juniorer og forældre i Odsherred Golfklub".

Forældrerollen
Det er ikke en forudsætning, at forældre selv spiller golf. Det løbende
træningsarbejde bliver dog endnu bedre med forældreopbakning.
Opbakningen kan bestå af deltagelse i træningen som ”hjælpetræner”,
hjælp til transport til og fra træning, kørsel til juniorturneringer i
området osv. Der er ingen tvivl om, at støtte og opmærksomhed fra
forældrene er en af de vigtigste motivationsfaktorer. Din indsats vil
komme mange gange tilbage! Der er ofte under træningen mulighed
for en god snak med ændre golf-forældre.
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Arrangementer

Såfremt forældrene står for det,kan der arrangeres fællesspisning for 
alle juniorer, søskende, forældre og bedsteforældre i golfklubbens 
restaurant "Café Solvogn",  efter træningen. Arrangementet er gratis for 
alle børn mens voksne betaler for maden. 

Turneringer

Det er rigtig hyggeligt, at spille turneringer og det udvikler golfspillet for 
den enkelte meget. Det er spillerens handicap, som bestemmer, hvilke 
DGU- og klubturneringer, man kan deltage i. 

Andre arrangementer

Kun fantasien sætter grænser for, hvad er kan ske i og omkring en 
golfklub. Her er det vigtigt at både juniorer og forældre kommer med 
alle de gode forslag, der måtte dukke op før, under og efter sæsonen.  
Eksempelvis vil der kunne arrangeres: JuniorCamp med overnatning i 
golfklubben og natgolf, såfremt forældrene kan stå for dette.

Pris

Pris kr. 1.400 i årligt kontingent, dette inkluderer ud over træningen – 
ubegrænset spil på 18-hulsbanen eller 9-hulsbanen, for de der endnu 
ikke er klar til 18-hulsbanen. Ydermere er der ubegrænset brug af 
træningsanlægget samt mulighed for lån af golfudstyr i startfasen.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte nedenstående
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