
ROGK Ungdoms indslag til generalforsamling 2019 (marts) 

Af: Søren Frøsig Rasmussen 24-02-2019: 

 

AKTIVITETER 2018: 

Ungomsafdelingen, der planlægger programmet for ”junior” (10-18 år) og ”mikro” (5-9 år), 

gennemførte mange sjove aktiviteter i løbet af 2018 sæsonen, der strakte sig fra april til september. 

Og der var medlemsfremgang både hos junior og mikro. I alt 81 ungdomsmedlemmer (+9 

ungdommer). 

 

Aktiviteterne var: 

(De faste) 

• Mikro træning onsdage kl 17-18 

• Junior torsdagsmatch (16-20) 

• Onsdagsshortgame (17-18) 

• Lørdagstræning med pro’er (9-10.30/10.30-12) 

(Andet) 

• Junior holdturneringer 

• Junior JDT og kredsturneringer 

• Junior 4-kløverturnering (Ledreborg, Skjoldenæsholm, Harekær og Roskilde) 

• Junior sommercamp i ROGK m/Lasse/Emil 9-10. juni 

• DGU Junior lands årgangsmesterskaber afholdt i ROGK med ca 130 deltagende 11-12. august 

• DGU Junior-ugen i ROGK (forældre/bedsteforældre/mikro/junior golfinteresserede indbudt 

til at prøve golfspillet (>20 børn/unge kom) 12. august 

• Made-in-Denmark junior/forældretur 1. september 

• Generationsmatch 2. september 

• Junior Sverigestur til Landskrona 5-7. oktober 

 

Der blev afholdt flere udvalgsmøder i løbet af året. Udvalget bestod af: Lasse Frølich og Emil Lindvig 

(Proshop), Vinni Smith (turneringsansvarlig), Peter Bornæs (holdturneringer og aktiviteter), Sofie 

Seibuhr (mikroansvarlig), Benny Boy (torsdagsmatchleder) og Søren Frøsig (formand). Herudover 

deltog Torben Madsen (Bestyrelsen, Eliteudvalg) også i flere af ungdomsmøderne. Udvalget var 

ligeledes repræsenteret i ROGK bestyrelsens seminarer etc.  

Vi fik i løbet af året lavet flotte polo-shirts og bluser med ROGK logo til de aktive juniorer (her i 

blandt fik vi et flot sponsorat af Schrøders Metal A/S (1000 tak til Jesper Schrøder). Når juniorerne 

deltager i turneringer mod andre klubber, fremstår ROGK mere professionelt, når vi er ens klædt. Og 

ens beklædning er også med til at øge sammenholdet blandt juniorerne. 

 

AKTIVITER 2019: 



Ungdomsudvalget udvides med Ryan Westh-Buske (far til junior Noah). Torben Madsen bliver også 

fast mødeindkaldt, idet vi gerne vil gøre ungdomsaktiviteterne endnu bedre, hvorfor det er vigtigt, at 

vi har en ”fod” indenfor hos bestyrelsen og eliten.  

 

Planlagte aktiviteter i 2019: 

(De faste) 

• Mikro træning onsdage kl 17-18 

• Junior torsdagsmatch (16-20) 

• Onsdagsshortgame (17-18) 

• Lørdagstræning med proer (09:00-10.30/10:30-12:00) 

(Andet) 

• Vinter: Gokart race Ballerup (13/1) og simgolf Grøndalscentret (10/2) 

• Masters aften i klubben v/Lasse/Emil for alle juniorer 12. april 

• Junior holdturneringer 

• Junior JDT og Kredsturneringer 

• Junior 4-kløverturnering (Ledreborg, Skjoldenæsholm og Roskilde) 

• Made-in-Denmark junior/forældre tur (Himmerland) 25. maj 

• Junior sommercamp i ROGK m/Lasse/Emil 8-9. juni 

• DGU sommersjov i ROGK (forældre/bedsteforældre/mikro/junior golfinteresserede indbudt 

til at prøve golfspillet (>20 børn/unge kom) 4. august 

• Generationsmatch 1. september 2018 

• Junior Sverigestur 4-6. oktober 

 

Vi håber på et godt 2019 mikro-/junior golfår, hvor endnu flere mikroer og juniorer for lyst at 

deltage. 


