Verksamhetsberättelse Junior Dagsholms GK 2021
Svante Skylvik har ansvarat för juniorverksamheten 2021 och har fått stöd av
Maria Johansson och Inga Andersson som har hjälpt till med de yngre
juniorerna.
Vi har också fått hjälp av Henrik Oltegen (Pro) som huvudsakligen tagit hand
om de äldre juniorerna.
Den primära sysslan har varit att bedriva juniorträning varje onsdag vilket har
pågått hela säsongen. Henrik har också haft träningstillfällen på vissa måndagar
som då har riktat sig mot de äldre juniorerna.
Vårt främsta fokus har varit att juniorerna skall ha roligt på träningen och att
kunna utvecklas på ett positivt sätt och att se fram emot nästa träning. Har
man roligt när man tränar tror vi att resultaten kommer automatiskt.
Vi har också övningsfältet bredvid 10:ans tee där det finns 7st flaggor
utplacerade. Detta gör att de yngsta juniorerna har fått möjlighet att använda
sitt ”golfhäfte” för att utföra sina uppgifter i detta.
Vi har haft många juniorer i träning även denna säsong. Vi har haft två
träningsgrupper som har varit indelade i yngre och äldre juniorer. Totalt har vi
varit upp emot ca15st juniorer på träningarna. Träningen har framförallt
bedrivits på rangen och på putting green och även på övningsområdet vid
10:ans tee där vi har kombinerat traditionella övningar med lite annorlunda
tävlingar/lekar för glädjens skull.
Såsom övriga år har det varit svårt att komma ut på banan med juniorerna på
grund av att vi har varit så många juniorer. Henrik har vid några träningar tagit
med de äldre juniorerna ut på banan för att träna specifika övningar. Det är
väldigt uppskattat bland de äldre juniorerna att komma ut på banan och ett
perfekt tillfälle för Henrik att lära juniorerna golfens variation vad gäller
spelsätt, regler samt golfvett i en praktisk situation.
De yngre juniorerna får samma möjlighet till detta men då på putting greenen
eller på övningsfältet bredvid 10:ans tee.
Några av våra juniorer har även deltagit i BDGF-Tour där juniorer med lite lägre
handicap har deltagit. Detta kommer vi att göra även nästa säsong då det var
väldigt uppskattat av juniorerna. De tycker det är roligt att spela på andra
banor och att träffa nya kompisar.

Nästa säsong är vår ambition att någon gång få våra yngre juniorer att spela på
hemmabanan. Vi har orange tee på banan som passar utmärkt för de yngre
juniorerna som är på banan för första gången.
Vid ett möte i november träffade jag junioransvariga från Holma GK och vi kom
fram till att vi skulle försöka att ha ett samarbete. Våra planer var att ta med
våra yngre juniorer till någon korthålsbana i distriktet och spela tex scramble
med mixade lag, fika och lära känna andra spelare utanför klubben. Jag
kommer att kontakta Holma GK i början på säsongen för att försöka få till
detta.
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