HILLERØD GOLF KLUB
JUNIORAFDELING
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JUNIORFOLDER
VELKOMSTFOLDER TIL ALLE NYE JUNIORER I HILLERØD

VELK
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OMMEN
Vi glæder os til at lære dig bedre at kende og håber, at du bliver
glad for at spille golf hos os.
Hillerød Golf Klub har en fantastisk juniorafdeling, som vil skabe
de bedste faglige og sociale rammer året rundt for alle børn, der
har lyst til at prøve golf uanset alder.
På de næste par sider kan du
læse mere specifikt om hvilke aktiviteter, der sker i årets forløb og
andre vigtige informationer, som
du skal være bekendt med.
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NY I KLUBBEN
Som nyt juniormedlem i klubben
modtager du dit bagmærke, som
altid skal bæres synligt på din bag.
Med dit juniormedlemskab følger
der holdtræning 2 gange ugentlig fra april til og med september.
Træningen tager udgangspunkt i
din alder/niveau.

I vinterperioden tilbyder vi vintertræning, som foregår indendørs
og er baseret mere på teknisk
træning.
Er du mellem 4-7 år og lige er blevet bekendt med golf, starter du
på Skovmus-holdet, som træner
en gang ugentlig.
Se alle vores junior-hold beskrivelser på hgkjunior.dk
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JUNIORCAMPS

Juniorudvalget
arrangere
3
camps om året fordelt på forår,
sommer og efterår. Fælles for alle
camps, at de forløber over lørdag
til søndag med træning, hold- og
individuelle turneringer, socialt
samvær, mærkeprøver og hygge! Vi arrangerer camps således,
at der er variation og spændende
aktiviteter fra gang til gang, så
der er altid noget, børnene kan se
frem til.

Sommercamp er med overnatning
og byder på sjove konkurrencer,
socialt samvær og masser af golf.

Forårscamp er god for, at børnene
kan blive rystet sammen og komme godt i gang med sæsonen.

Under juniorcamps afholder vi
også en-dags camp for Skovmusholdet med spændende og sjove
aktiviteter.

Efterårscamp er der, hvor vi samtidig afslutter vores sommertræning, inden vintertræningen
tager over. Vi spiller vores traditionelle turnering “Willerup Pokalen”
og udnævner/præmierer vinderne
af de forskellige rækker fra HGK
Junior Tour.

TORSDAGS
MATCH

ÅRETS AKTIVITETER

HGK Junior Tour er navnet på den
ugentlige junior-match i Hillerød
Golf Klub. Den spilles hver torsdag i sæsonen og er for alle juniorer, der som minimum har
opnået bronzemærke og har lyst
til at komme ud og få en masse
nye venner. Prisen for deltagelse
i HGK Junior Tour er 100 kr. for
hele sæsonen og betales via golfbox. Læs mere om spillerækker,
pointsystem og tilmelding til torsdagsmatchen inde på vores hjemmeside - hgkjunior.dk
Juniorudvalget arrangerer fællesspisning efter nogle torsdagsmatcher, hvor både forældre
og søskende er velkomne. Her
møder man hinanden på kryds og
tværs og har rig mulighed for at
skabe gode relationer. Information om fællesspisning sendes ud
via vores kommunikationskanal
Holdsport, som du kan læse
mere om i næste afsnit.

07

AR
ANDRE
TURNERINGER
Som junior-golfspiller, udover det sociale, er konkurrencemomentet også
ofte vigtigt. Det er konkurrencen og indsatsen for at blive bedre, der driver værket i de unge år.
Har man lyst og ikke kan få nok af turneringer, er der gode muligheder
for at deltage i DGU’s landsdækkende juniorhold- og individuel turneringer. I samarbejde med trænerne sammensættes der HGK-juniorhold
til forskellige rækker og niveauer. Har du et ønske om at spille med på
disse hold, så tag en snak med klubbens træner.

SOCIALE
RRANGEMENTER
I vinterhalvåret holder vi arrangementer jæventligt, hvor der er mulighed for at spille golf ude på
banen, hvis vejret tillader det, spille golf-brætspil,
golf-quiz, og hygge med kammeraterne. I sommersæsonen arrangerer vi ofte forskellige typer af arrangementer, som vi informerer om via
Holdsport.
Du kan få overblik over alle kommende aktiviteter inde på hgkjunior.dk og på Holdsport.
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VIDSTE DU AT...

4

år

73

antallet af juniorer
fordelt på drenge
og piger ved
årskiftet ser
således ud

alderen på vores
yngste medlem
er 4!

90

timer

er gennemsnittet
på juniortræningstilbud om året

38

juniorer har deres helt
egen golf tøjkollektion
fordelt på 6 dele

300

spillede turneringer
blandt juniorer sidste år

2822

kopper varm kakao er
hvad juniorer drikker om
året

3

juniorcamps afholdes
hvert år, forår, sommer og
efterår
LÆS MERE OM JUNIORER
PÅ HGKJUNIOR.DK

KOMMUNIKATION MELLEM

HILLERØD G

GOLF KLUB & DIG
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Hillerød Golf Klubs Juniorafdeling har sin egen selvstændige hjemmeside hgkjunior.dk. Her finder du alle de relevante informationer som
løbende opdateres.
HOLDSPORT
Den daglig kommunikation om
træning og andre aktiviteter
foregår via Holdsport. Det er et
onlineværktøj/app, der fungerer
som intranet for klubber og hold,
hvor alle spillere og trænere kan
logge ind og se, hvad der sker på
ens hold, og til- og afmelde sig aktiviteter.
- Download appen og opret en
profil med juniorens navn og
medlemsnummer.
- Søg/tilslut dig på holdet
“Alle juniorer i Hillerød Golfklub”.
- Du har også mulighed for at tilknytte en forældreprofil.

GOLFBOX
Når du oprettes som medlem
i Hillerød Golf Klub, modtager
du en mail fra Golfbox med dit
medlemsnummer (17-XXXXX) og
password.
Golfbox bruges til alle tilmeldinger og betalinger til matcher (HGK
Junior Tour), camps og andre arrangementer. Det er også herfra
man booker banen, når man har
fået guldkort og skal ud og spille 9
eller 18 huller.

HCP - ETIKETTE HCP
HCP er forkortelse for handicap.
Handicapsystemet i golf er en
metode, hvorved to golfspillere på
forskelligt niveau kan spille med
og mod hinanden på lige fod. Når
du får adgang til den store bane,
opnår du et handicap (hcp 72).
Du kan læse mere om handicapsystemet ind på hgkjunior.dk og
dgu.dk
ETIKETTE
Når vi spiller golf eller træner, tager vi hensyn til hinanden. Derfor forventer vi at du udviser god
opførsel og tage hensyn til andre
spillere og gæster, passer på naturen og banen, så andre også
kan få glæde af den.
På træningsbanen/driving range
skal man være særlig påpasselig, når der samles bolde. Det er
forbudt at slå til bolden, når der
passerer et tog. Skulle det ske, at
du slår ud i nærheden af en spiller, så råb FORE.

Er du i tvivl om nogle regler, er du
altid velkommen til at spørge din
træner eller klubbens kontor.
PÅKLÆDNING
Da golf er en aktiv udendørssport, kan din påklædning være
afgørende for, at du får det bedste
ud af din træning/runde.
I Hillerød Golf Klub ønsker vi, at
alle skal føle sig velkomne, derfor
henstiller vi til almindelig sund fornuft i forhold til påklædning i klubben.
Hillerøds juniorer har deres helt
egen golf-tøjkollektion, som kan
købes til fordelagtige priser lige
op til vores camps, bestående af
polo, bukser, vindjakke, trøje mm.

- PÅKLÆDNING
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camps.

Har nu også lov til at spille
på par 3 banen og kan delMå benytte driving range,
tage i den ugentlige HGK
short game området, putting Junior Tour turnering på par
green og par 3 banen i følge 3 banen.
med en voksen.
SLAG-PRØVE
SLAG-PRØVE
PGA træneren vurderer
Skal kunne slå bolden 25 m. spillerens udvikling og siger
Skal kunne lave indspil over god for det tekniske.
en kasse eller andet.
Skal kunne lave indspil 2 me- PUTTE-PRØVE
ter fra green.
18 huller på putting green på
maks. 63 putt.
PUTTE-PRØVE
Skal putte 6 huller på 25
SPILLE-PRØVE
slag.
En runde på par 3 banen på
maks. 42 slag.
SPILLE-PRØVE
Skal kunne spille par 3 ban- REGEL-PRØVE
ens hul 1 og 2 på 25 slag.
Man skal kunne de gængse
regler der skal til for at spille
REGEL-PRØVE
par 3 banen. Der bliver
Golfspillet.
løbende undervist og talt om
regler. Vi bruger også “Golfspillet”, udviklet af DGU, for
at lære de mest almindelige
*Runden på par 3 banen skal spilles til
HGK Junior Tour eller en af vores årlige gængse regler.

MIKRO

JUNIORMÆRKER
BRONZE
SLAG-PRØVE
PGA træneren vurderer
spillerens udvikling og siger
god for det tekniske.

SPILLE-PRØVE
En runde på par 3 banen på
maks. 30 slag.
REGEL-PRØVE
Man skal kunne de gængse
regler, der skal til for at
spille på stor bane. Udover
den løbende undervisning,
skal man bestå DGU’s regelprøve, der tages online.
Derudover forventer vi
eksemplarisk opførsel på
banen og øvrige områder i
klubben.

SPILLE-PRØVE
En runde på par 3 banen på
maks. 36 slag.
REGEL-PRØVE
Man skal kunne de gængse
regler, der skal til for at spille
på den store bane. Der bliver
løbende undervist og talt om
regler. Vi bruger også “Golfspillet”, udviklet af DGU, for
at lære de mest almindelige
regler.

PUTTE-PRØVE
PUTTE-PRØVE
18 huller på putting green på 18 huller på putting green på
maks. 54 putt.
maks. 45 putt.

SLAG-PRØVE
PGA træneren vurderer
spillerens udvikling og siger
god for det tekniske.

Klar til at spille den store
bane og får tildelt 72 i handiHar nu også lov til at spille de cap. Du må nu deltage i HGK
første 4 huller på stor bane
Junior Tour turnering, hvor du
fra rød tee, sammen med en spiller 9 huller på den store
voksen, der selv spiller golf. bane fra rød tee.

SØLV

GULD
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Website
hgkjunior.dk

Facebook

Hillerød Golfklub Juniorafdeling

Instagram
HGKJunior

ANDRE
INFORMATIONER

Sociale Medier
Vores juniorafdeling er stor og
rummer alt fra helt nybegyndere til
elitespillere. Derfor sker der også
mange aktiviteter på alle niveauer
både i og uden for klubben. Det vil
vi selvfølgelig gerne fortælle resten af Danmark om, da vi er meget
stolte af vores juniorer! Derfor har
du mulighed for at følge med i alle
nyheder via vores sociale mediekanaler Facebook og Instagram.
Har du et fedt billede eller en god
historie, du gerne vil dele med os,
så husk at tagge os og brug
#hgkjunior

Medlemsguide
Inden sæsonen går i gang laver
klubben en medlemsguide, som
du kan hente i klubben. Guiden
indeholder
mange
praktiske
oplysninger om årets forløb og
turneringskalender.
HGK blad
HGK udgiver et klubblad 2 gange
årligt. Klubben giver besked, når
det er trykt og kan afhentes i klubben. Alle medlemmer får også
Dansk Golf Unions blad, som
sendes i 1 eksemplar pr. husstand.
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Hillerød Golf Klub
vers.121902

KONTAKT OPLYSNINGER
Kontoret						48265046
Kim Hyrzkov, manager			
Helle Boisen, sekretær			
Anita Neesgaard, bogholder		

manager@hillerodgolf.dk
klubben@hillerodgolf.dk
bogholderi@hillerodgolf.dk

Proshoppen					48254030
							golfshop@hillerodgolf.dk
Trænere						48265046
Thomas Dam Nilsson			
golfpro1@hillerodgolf.dk
Kristian Mangor				kmangor@me.com
Restauranten					48265685
							info@nysogaard.dk
Juniorudvalget

			se hgkjunior.dk

