
Juniorgolf 2017 muligheder 

 

Træning for juniorer i klubben  

Mandage i perioden 3. april til 26. juni og fra august til oktober.  3. april fælles træning for alle fra 17-19. Herefter der sker inddeling i hold således at 

man enten træner mandag fra 17-18 eller fra 18-19.     

 

Spil for juniorer i klubben  

Der arrangeres spil for juniorer søndag klokken 15 i ulige uger, startende fra uge 17. Spillere fra eliteafdelingen går med ud som rollemodeller og giver 

tips undervejs.      

 

Arrangementer i 2017 på Sjælland hvortil der forsøges arrangeret fælles transport  

 

         Hvad              Hvornår             Tilmelding    Handicapkrav               Pris  Note   Link 

DGU 
udviklings 
center  

9 april , 4 maj, 11 
juni  i Sorø  

19. 
marts  

Ingen krav  Første gang gratis, alle 3 
gange 600 kr. 

Forsøg på at skabe glæde 
ved spillet sammen med 
andre.  

http://www.golf.dk/art
ikel/dem-
m%C3%B8der-du-i-
udviklingscenter-
sor%C3%B8 

DGU 
juniorcup 

Lokalt senest  21/5  
 
Landsdelsfinale 3 
juni  
Landsfinale 28/6 
Landskamp 13-15 

2. april  <36  Lokalt :35 kr pr deltager  
Landelsfinale : 60 kr pr 
deltager  
Landsfinale : 0 kr  
Landskamp : 0kr 

Opdeling i alder og køn, i 
alt 14 rækker , fra 12 til 18 
år.   

http://www.danskgolfu
nion.dk/klubledelse-og-
drift/klubnyt/2017/uge
-6/tilmelding-til-dgu-
junior-cup-2017 

http://www.danskgolfunion.dk/
http://www.danskgolfunion.dk/


oktober  
 

DJGA 
Greve 
Junior 
Open 2017 

 

23/4  16. april  Alders 
afhængig  

450 kr.  for 2 runder + en 
prøverunde. 
 
 
Klubben betaler 50% af 
gebyret. 

Updelt i Køn + 
U12/U14/U16/U19 

http://golfbox.dk/porta
l/golf_info/gbtourfram
e.asp?selected={4E5BA
52D-2166-4FD0-A6B9-
705D3743A935}&langu
age=1030#/competitio
n/974733/info 

Kredsgolf  23. april i Solrød 

Golfklub 

21. maj i Ishøj 

Golfklub 

25. juni i Skovbo 

Golfklub 

17. september i 

Køge Golf Klub 

 

 
16/4 
 
 
14/5 
 
 
17/6 
 
 
10/9  

D række 26,5-36  
E række 37-54  
 
FU9: 55-99 alder 
max 8 år. 
 
FO9 : 55-99 
alder min 9 år  
 
 
 
 
 

Betales af klubben  Der tilmeldes til den 
enkelte runde seneste 1 
uge før via golfbox.  
 
Spørgsmål kan sendes til 
juniorudvalget på.  
 
Junior@hedeland-golf.dk 
 
Først aktiv efter 24/3 ! 

http://www.distrikt-
5.dk/ 

JDT  22. april: Marielyst 

Golfklub 

20. maj: Køge Golf 

Klub 

24. juni: Ishøj 

Golfklub 

16. september: Vallø 
Golfklub 
 

16. april  Max 26,4  Betales af klubben Der spilles aldersopdelt  
U14/U16/U19/U22 
 
Der tilmeldes en gang alle 
spiller de første 3 runder. 
De der har klaret cuttet 
spiller også 4. runde.  
 
Det tilmeldes via klubben  

http://www.distrikt-
5.dk/ 

 

mailto:Junior@hedeland-golf.dk

