Dagsorden og referat fra forårsmødet i Juniordistrikt 2 d. 10. marts 2019
Der var deltagelse fra 13 klubber i forårsmødet.
Dagsorden
1. Årshjul for distriktets aktiviteter i 2019
2. Junior Distrikt Tour (JDT) / Mini- og Supercup
3. Kredsturneringer 2019
a. Hvordan får vi flere juniorer med i turneringerne?
b. Arrangementer for juniorer uden banetilladelse – sil med i C9 eller par 3 bane?
4. Distriktsrangliste 2018 & 2019
5. Præsentation af ny hjemmeside
a. Ønsker til indhold på distriktets hjemmeside
6. Juniorlejre i distriktet 2019 – Åbne camps?
7. DGU oplæg
8. Valg af revisor – udskudt fra generalforsamling i november 2018

AD1:
Der vil fremadrettet blive lavet et årshjul for aktiviteterne i junior distrikt 2 og dette vil kunne
forefindes på distriktets hjemmeside. Følgende arrangementer og datoer er planlagt for 2019:
Stjernegolf

21. + 22. juni i Horsens og Stensballegaard Golf Klub

Minicup

11. – 13. oktober 2019

Supercup

13. – 16. oktober 2019

Efterårsmøde + generalforsamling – 16. november 2019

AD2:
Der er åbnet for tilmeldingen til årets JDT, hvor der i år spilles på banerne i Norddjurs, Viborg,
Vejle, Holmsland Klit og Mollerup.
Rækken der tidligere hed U22 vil i denne sæson hedde U25, efter ønske fra DGU og at kunne give
et turneringstilbud til de ældre spillere.
Datoerne for Mini- og Supercuppen kan ses i årshjulet for Junior distrikt 2.
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AD3:
Vi drøftede hvad vi kunne gøre for at få flere juniorer
Der var en forespørgsel om vi kunne spørge om tilladelse til at fotografere junioren via golfbox ved
tilmelding.
Vi diskuterede om der var stemning for at den arrangerende klub fandt markører til C9 rækken.
Der var ikke enighed om dette var en god idé, så vi fortsætter som hidtil i C9 rækken.
Der blev aftalt, at vi i distriktet ensretter prisen for deltagelse i kredsturneringer i sæsonen 2019.
Prisen bliver fastsat til 135 kr. pr. person.
Vi talte om præmier til kredsturneringerne og var enighed om at de fleste juniorer er glade for
pokalerne og at de alle deltagerne i mini- og supercup, sætter stor pris på eksempelvis det tøj som
de modtager i forbindelse Mini- eller Supercup. Det blev besluttet, at præmierne til
kredsturneringer, stadig bestemmes af den arrangerende klub.
Nogle klubber vil i sæsonen 2019 prøve, at forhåndstilmelde alle de juniorer som kan deltage i
kredsturneringerne, hvilket betyder, at forældre og spillere aktivt skal melde fra, hvis ikke de kan
deltage.
Det blev aftalt på mødet, at vi i klubberne opfordrer vores juniorer til at tilmelde sig a-rækken i
kredsturneringerne når de kan, så denne rækken også kan blive interessant at konkurrere i for arække spillerne. Vi talte om at det specielt kunne være spillere i handicap fra 5-11,4 som ikke altid
kan komme ind i ranglisteturneringerne.

AD4:
Afviklingen af distrikts rangliste afslutningen for 2018 foregår for top 8 i drenge og piger d. 13.
april i Hedensted Golf Klub. Alle deltagere er tilmeldt i Golfbox og vil i dag (10. marts) modtage
indbydelse via Golfbox.
Bestyrelsen ville høre om der var stemning for at fortsætte med distriktsranglisten, da der ligger et
stort manuelt arbejde bag den. Der var stemning for at der blandt juniorer og forældre samt på
hjemmesiden bliver gjort mere reklame for ranglisterne generelt, og der var ønske om at vi
fortsætter med distriktsranglisten i 2019.

AD5:
Junior distrikt 2s nye hjemmeside drives i et samarbejde mellem DGU og distriktet. Det opfordres
til at man i klubberne laver små artikler om juniorgolf, turneringsreferater og får taget billeder, så
vi løbende kan sikre at der sker en aktivitet på hjemmesiden.

Referat fra forårsmødet i Juniordistrikt 2 d. 10. marts 2019
Der blev på mødet drøftet ønsker fra de deltagende klubber til hjemmesiden.
Der var ønsker om følgende justeringer:
-

Lettere adgang til turneringsoversigten og gerne priser på deltagelse i turneringer.
Link til de nye golfregler.
Let adgang til diverse ranglister.
Link til turneringsoversigten for junior distrikt 2 i Golfbox.
Drejebøger for afvikling af kredsturneringer.
Turneringsbetingelser for diverse turneringer afviklet i junior distrikt 2.

Skulle der løbende være ønsker til indhold på hjemmesiden, kan distriktet kontaktes. Thomas
Eggersen vil være redaktør på hjemmesiden i samarbejde med DGU.

AD6:
Rolf fremlagde et ønske om, at de klubber som afholder åbne sommercamps for juniorer har
mulighed for at gøre opmærksom på dette via hjemmesiden. Materiale om sommercamps kan
sendes til bestyrelsen, såfremt man ønsker at få det lagt ind på hjemmesiden.
De deltagende klubber på mødet, blev enige om, at vi på efterårsmødet sammensætter en gruppe
som skal arbejde videre på etableringen af en fælles påskecamp i junior distrikt 2 i 2020.
Da flere klubber italesætter problemer med at danne til juniorholdturneringen, besluttes det, at
koordinatorerne og bestyrelsen i januar/februar 2020 indkalder til møder, hvor de klubber som
ønsker at lave fusionshold kan møde frem. Vi indkalder til møde i alle kredse Øst, Vest og Syd.
Det er også muligt, at lave fusionshold i sportsjournalisternes holdturnering.
I forhold til den kommende turneringsstruktur i 2020, hvor der indføres bl.a. jungletræf, må
klubberne gerne begynde at ønske samarbejdsfællesskaber, eller gøre opmærksom på allerede
eksisterende samarbejder. Der vil være 6-8 klubber i jungletræf fællesskaberne.
AD7:
Da der var afbud fra DGU og juniorkonsulenterne i distrikt 2, fremlagte Rolf DGUs oplæg
indeholdende turneringsudbuddet for 2019.
Vi skal i klubberne huske at der er mulighed for, at få uddannet frivillige på den 8 timers junior- og
begynderuddannelse i DGU regi. Der kan læses mere om uddannelsen her:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/tilmeld-dig-til-junior-og-begyndertr%C3%A6neruddannelsen-0
Se slides fra DGU på vedhæftede fil.
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AD8:
Martin Andersen fra Tange Sø blev valgt som revisor og Claus Kristiansen fra Jelling blev valgt som
revisorsuppleant.

Referent: Distriktssekretær Thomas Eggersen

