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Juniorudvalget byder dig velkommen i Vejen Golfklub. (VGK) 

 

Dette er et informationsbrev for alle juniorer og forældre i Vejen Golfklub. 

Vi håber at dette brev vil give nye spiller et godt indtryk af hvad juniorgolf er. For ”gamle” spillere vil 

brevet også kunne bruges som et opslagsværk, som gerne skulle besvare en masse spørgsmål. 

 

 

Introduktionsmøde: 

Der afholdes introduktionsmøde hvert år inden opstart af ny sæson for alle juniorer og forældre – nye 

som gamle. Alle kan deltage – og der indkaldes via VGK nyhedsbrev og Facebook i god tid. 

 

Indmeldelse i Vejen Golfklub: 

Nye medlemmer kan indmelde sig på informationsmødet eller ved at kontakte Anette på kontoret via        

tlf 75 36 80 82 eller på mail - mail@vejengolfklub.dk 

Kontingent kan findes på hjemmesiden www.vejengolfklub.dk 

Du kan låne udstyr og prøve golfspillet gratis til 3 træninger. 

 

Information og nyheder: 

Alle nyheder og informationer vil du kunne finde på flg. sider. 

www.vejengolfklub.dk – her skal du tilmelde dig nyhedsbrevet nederst til højre på siden. 

På Facebook findes også Vejen Golfklub 

På Facebook skal du tilmelde dig siden der hedder Junior Vejen Golfklub 

Søren har en side på Facebook der hedder Coach Kjeldsen 

RAJT turneringen findes på Facebook og hedder RAJT 

JDT turneringen findes på Facebook og hedder JDT – DGU Distrikt 3 

Se evt vejledning til hvordan siderne finder i slutningen af dokumentet. 

 

 

mailto:mail@vejengolfklub.dk
http://www.vejengolfklub.dk/
http://www.vejengolfklub.dk/
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Juniorudvalget i Vejen Golfklub: 

Dennis Poulsen 

tlf. 3137 8600 

mail:  dpscooter@gmail.com (Formand) 

 

Annette Møller 

tlf. 2876 6361 

mail:  ap.moller@outlook.dk (ansvarlig for RAJT og JDT) 

 

Flemming Roed 

tlf. 4028 3743 

mail:  flemming@roed-industri.dk (altmuligmand og diverse) 

 

Søren S. Kjeldsen 

tlf. 3080 9281 

mail: coachkjeldsen@gmail.com (træner) 

  

Bestyrelsens repræsentant i juniorudvalget er: 

Christian Damm 

tlf. 27572248 

mail:  c.damm.131@gmail.com 

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har spørgsmål. 

 

 

 

 

mailto:dpscooter@gmail.com
mailto:ap.moller@outlook.dk
mailto:flemming@roed-industri.dk
mailto:coachkjeldsen@gmail.com
mailto:c.damm.131@gmail.com
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Træning: 

Alle aldre – uanset køn, alder og niveau 

Mandag kl 16.30 – 17.30 

Tirsdag kl 16.30 – 17.30 

Onsdag kl 16.30 – 17.30 

 

Træningen starter og slutter ved klubhuset, hvor der vil være fælles informationer om fremtidige 

arrangementer, turneringer, osv.. 

 

Træningen starter mandag den 3. April 2017 og fortsætter til og med uge 25. 

Så starter du igen op på træningen i uge 33 og vi slutter for 2017 i uge 39. 

 

Træningsbolde: 

Ved indspil og putting benyttes egne bolde. 

På driving range benyttes bolde fra boldkassen. Husk at ligge de bolde tilbage du ikke bruger samt 

ligge kurven tilbage i holderen. 

 

Tips og informationer fra træneren: 

Golf handler naturligvis også om udstyr. Det er slet ikke nødvendigt at investere i et helt sæt fra 

starten. Du kommer langt med enkelte redskaber, men det er atl afgørende at udstyret passer til dig. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du skal have råd og vejledning til køb af udstyr. 
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Regelundervisning for juniorer 

 

Forløb af regelundervisning og frigivelse til spil for juniorer. 

 

1. Ved indmeldelse udleveres juniorbog “Kom i sving - Golf for juniorer” 

Bogen giver mange tips om golf generelt men indeholder også en gennemgang af nogle 

væsentlige regler. 

Det er vigtigt at nye golfspillere hurtigt kommer i gang med bruge reglerne, derfor vil der 

efter junior træning være mulighed for at komme ud at spille med en erfaren golfspiller, evt 

bare en 3-4 huller. Husk at sætte tid af til dette efter træning. 

2. Der vil blive afholdt en regelgennemgang 1-2 gange om året hvor en repræsentant for 

regeludvalget eller en anden uddannet regelkyndig vil gennemgå reglerne, dette vil foregå med 

en blanding af teori og gennemgang af hul 18. 

Gennemgangen vil tage 1-2 timer, og placeres i slutning af foråret og efter behov i efteråret. 

3. Efter man har deltaget i regelgennemgang og med træneres accept kan juniorer frigives til spil 

efter de regler der gælder for de 2 baner, se gældende regler på hjemmesiden.  

 

Husk at det er muligt at deltage i RAJT turneringer inden man har været til regelgennemgang, se 

særskilt information om dette på Facebook Junior Vejen Golfklub 

 

Handicap: 

Du vil starte ud med et hcp 72 første gang du skal spille på akademibanen. I klubhuset kan du finde 

tabeller, som viser, hvor mange slag du får tildelt på akademibanen og 18-huls banen. Laver du mere 

end 18 point på 9 huller (stableford) og har markør på, kan du indlevere scorekortet til regulering i 

greenfee boxen ved kontoret. 

 

 

http://www.vejengolfklub.dk/medlemmer/juniorer/
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RAJT turnering: 

RAJT kan du deltage i når du har været til træning mindst 6 gange. 

Du skal også have gået mindst 3 runder golf på akademibanen, så du ved hvordan scorekort udfyldes 

samt lidt om regler og etikette på banen. Til RAJT spilles der stableford. 

 

Når du som ny golfspiller er med til RAJT så vil du starte i D-rækken. Du skal for det meste spille i en 

3-bold og der vil altid være en markør med, som er en person der hjælper jer rundt på banen og 

hjælper med scorekort. Dette gælder også for jer der evt skal starte i C-rækken. 

Mere information omkring RAJT vil du kunne finde på www.RAJT.dk 

Det koster ikke noget at deltage, det betaler klubben. 

Tilmelding til RAJT forgår på det opslag der kommer på Facebook Junior Vejen Golfklub eller på mail 

til Annette på ap.moller@outlook.dk 

 

Du vil modtage en mail torsdag eller fredag med starttidspunkt, men mød op i god tid, så du kan få 

hentet scorekort og har tid til at slå lidt bolde ud. 

Du skal være klar ved det hul, du skal spille ud fra, 15 min før starttidspunkt. 

Kørsel til RAJT er noget du selv sørger for. Samkørsel arrangeres selv af forældrene imellem. 

Efter endt spil, vil der være lidt mad og drikke til alle spillere, samt præmieoverrækkelse. 

HUSK at medbring drikkevarer, evt frugt eller müsli-barer til turen rundt på banen. 

 

Datoer for 2017: 

30. April - Esbjerg Golfklub 

13. Maj - Vejen Golfklub 

20. Maj - Skærbæk Mølle Golfklub 

12. August -  Royal Oak Golfklub 

20. August - Varde Golfklub 

9. September - Kaj Lykke Golfklub 

7. Oktober - Breinholtgård Golfklub 

 

http://www.rajt.dk/
mailto:ap.moller@outlook.dk
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JDT turnering: 

JDT turnering er en turnering som du kan deltage i når du er et godt stykke nede i handicap. 

Det er en slagspilsturnering over 18 huller med fuldt handicap. JDT er opdelt i 4 aldersgrupper: 

 U-14: Dvs. født i 2004, 2005 eller 2006 

 U-16: Dvs. født i 2002 eller 2003 

 U-19: Dvs. født i 1999, 2000 eller 2001 

 U-22: Dvs. født i 1996, 1997 eller 1998 

Spillerne skal kunne dokumentere fuldtids hjemmeklub-medlemskab af godkendt klub under 

Dansk Golf Union i Distrikt 3. 

  

Handicap begrænsning pr. 1. januar i det kalenderår hvor turneringen afvikles: 

 max. 26,5 for drenge i U16, U19 og U22 

 max. 30,1 for piger i U16, U19 og U22 

 max 30,1 for piger og drenge i U14 

 

Du tilmelder dig alle 6 turneringer og melder fra hvis du ikke kan deltage (dog max 2 frameldinger) 

Som udgangspunkt forventer vi i VGK, at du deltager i alle 6 turneringer, når du først er tilmeldt. 

Vi skal betale for alle 6 turneringer uanset om du deltager eller ej. 

 

Mere information omkring JDT vil du kunne finde på 

http://www.danskgolfunion.dk/distrikt-3/turneringer/media625699junior-distrikts-tour-betingelser-

2016pdf 

Det koster ikke noget at deltage, det betaler klubben. 

 

Du vil modtage en mail torsdag eller fredag med starttidspunkt, men mød op i god tid, så du kan få 

hentet scorekort og har tid til at slå lidt bolde ud. 

Du skal være klar ved det hul, du skal spille ud fra, 15 min før starttidspunkt. 

Kørsel til JDT er noget du selv sørger for. Samkørsel arrangeres selv af forældrene imellem. 

Efter endt spil i hver aldersgrupper er der præmieoverrækkelse. 

Der være mad til alle spillere efter endt spil. Drikkevarer betaler du selv. 

 

http://www.danskgolfunion.dk/distrikt-3/turneringer/media625699junior-distrikts-tour-betingelser-2016pdf
http://www.danskgolfunion.dk/distrikt-3/turneringer/media625699junior-distrikts-tour-betingelser-2016pdf
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JDT 2017: 

 

22. April - Midtfyn Golfklub, Ringe 

29. April - Barløseborg Golfklub, Assens 

21. Maj - Haderslev Golfklub 

11. Juni - Royal Oak Golfklub, Jels 

19. August - Holsted Golfklub 

17. September - Varde Golfklub 

 

 

 

 

 

Onsdagsmatch: 

Det er en 9-hullers stabelford match som du kan deltage i sammen med de øvrige medlemmer i Vejen 

Golfklub. 

Du tilmelder dig i mappen som står i klubhuset. 

Det koster 25 kr at deltage og du skal møde 1/2time inden start. 

Som helt ny junior vil du starte ud med hcp 72, medmindre du er blevet reguleret. Du vil altid komme 

til at gå sammen med en rutineret golfspiller. 
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Vejledninger: 

1. 

Sådan finder du Facebook gruppen RAJT. 

Skriv i søge feltet på din Facebook 

 

 

Meld dig ind i gruppen og du vil fremover kunne følge RAJT derfra. 

 

De andre Facebook grupper findes på samme måde. 

 

2. 

Sådan finder du startliste og kan følge scoren på RAJT turneringer 

Gå ind på www.golf.dk 

 

 

Vælg turnerninger 

 

 

 

 

http://www.golf.dk/
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Skriv RAJT i søgefeltet 

 

 

Så ser du en liste derunder med flg. 

 

Vælg altid denne og ikke de to andre, hvis det er i Vejen  

Du skal ikke tænke på der står Breinholtgård nedenunder. Det er fordi de står bag siden. 

 

Så vælger du startliste og kan se alle starttider 
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Hvis du vil følge dagens resultater kan de følges her. 

Vælg Leaderboard 

 

 

I højre side kan du vælge den række dit barn spiller med i. 

 

 

2. 

Sådan finder du startliste og kan følge scoren på JDT turneringer 

Gå ind på www.golf.dk 

 

 

 

 

 

http://www.golf.dk/


 

Junior Håndbog – 02-03-2017 
 

Juniorgolf 2017 

 

 

Vælg turnerninger 

 

Skriv d3 toftlund i søgefeltet, hvis det er i toftlund de spiller 

 

Så vælger du den der kommer frem, som vist ovenfor 

 

Så vælger du startliste og kan se alle starttider 
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Hvis du vil følge dagens resultater kan de følges her. 

Vælg Leaderboard 

 

 

I højre side kan du vælge den række dit barn spiller med i. 

 

 

 


