Referat fra forældremøde d. 1.feb.2017
Juniorer Nivå golf
2016 ÅRET DER GIK
Aktiviteter:
•

Sommercamp

•

Efterårstræning

•

Short game

•

Spil på banerne

•

Mandagstræning

•

Onsdagstræning

•

Fredagstræning

•

Indoor træning

Budget:
Vi fik 2500 kr fra Nivå fonden og 10.000kr fra
Julebingo. Camilla og Robin efterlyste opbakning fra forældre og juniorer. Til næste bingo forventes
det, at der deltager flere juniorer-familier.
Artikler:
Ugebladet og Fredensborg Amts Avis har skrevet gode artikler om klubben.

2017 TRÆNING V. ROBIN
Aktiviteter:
•

Mandagstræning

•

Onsdagstræning

•

Fredagstræning

•

Indoor træning

•

Sommercamp

•

Efterårstræning

•

Short game

•

Månedsmatch

Juniorerne opfordres til at tage mere ud og spille sammen.

2017 MÅNEDSMATCH
Der vil være månedsmatch en gang om måneden med efterfølgende middag I restauranten.
Månedsmatch i marts arrangeres af Thomas Bognar, nærmere information følger.
Månedsmatch vil være med varierende tema.
Månedsmatchen arrangeres på skift af en golf -spillende forælder. Er man interesseret i at arrangere
match kontakt da gerne Camilla.

2017 TURNERINGER
Nedenstående turneringer blev gennemgået:
Alle holder øje med tilmelding, Robin tager fat I dem der skal tilmelde sig!
Minitour

Girls on tour

Distriktsstævner 2017
-

Der spilles i følgende handicap rækker:

-

E-række: E-spillere (hcp. 37 - 54) dags aktuelt hcp, spiller 9 huller.

-

D-række: D-spillere (hcp. 26,5 - 36) dags aktuelt hcp, spiller 18 huller.

-

Y-række: C-spillere (hcp. - 26,4) dags aktuelt hcp. spiller 18 huller.

Short Game Challenge
-

Alle juniorer med et max han dicap på 54 kan deltage

Klubturneringer
-

Nivå Golf Pitch & Put turnering

-

Parturnering

-

m.fl

Junior Distrikts tour – JDT 2017
-

max. handicap på 26,4

Par 3 bane turnering Distrikt 4
-

Nærmere info følger

HOLD SPORT APP
Fremadrettet foregår kommunikation via Holdsport.dk .
Dette er en app, man kan downloade. Her er det muligt at skrive til hinanden, samt holde øje med
kalender.
Thomas Andresen vedligeholder siden.
I de næste par måneder vil kommunikation både være på holdsport, Facebook og mail.
Husk det er rigtig vigtigt at juniorerne også bruger disse kommunikations værktøjer, så de kan skrive
til hinanden, og komme ud og spille endnu mere sammen.

FLERE MEDLEMMER
Aktiviteter:
•

Månedsmatcher

•

Artikler

•

Inviter venner og klassekammerater, det er muligt at komme og prøve 2 -3 gange.

•

Fortæl gerne om vores tilbud

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE
•

Sørge for at juniorerne kommer til alle træninger

•

Møder op til turneringer og camps

•

Holder sig opdateret på mail, Facebook, holdsport

•

Udstyr er I orden

•

Møder op til forældremøder

•

Støtter juniorerne ved julebingo

•

Repræsentere juniorer ved fondsmidler

•

Giv en hånd med selvom du ikke har meldt dig på

•

Husk at melde til, så vi ved hvem der kommer

•

Man må også godt tage ud og spille sammen selvom det ikke er på planen

NÆSTE MØDE
Næste forældremøde holdes i start august 2017

Jeg glæder mig til at følge jeres dejlige børn i en ny sæson.
Med venlig hilsen Camilla

