
Ungdomsudvalget beretning 2020 
 

2020 sæsonen blev mildest talt anderledes, end vi havde planlagt grundet den verdensomspændende 
pandemi, der besværliggjorde at gennemføre planlagt program. Golf foregår heldigvis udendørs, hvorfor vi var 
heldigere stillet end mange andre sportgrene. Vi kunne gennemføre mange af vore aktiviteter. 
 
Inden sæsonen rigtigt kom i gang arrangerede Torben Madsen i februar en fin junior/forældre fisketur med 
fiskekutter ”Teisten” fra Rungsted havn. Der var 18 glade juniorer/forældre/eliter, der deltog og kun 2 torsk 
fanget (måske bør vi hellere satse på golfkarriere). 
 
Anne Sofie ledede mikrotræningen om onsdagene, omend mange af onsdagene blev aflyst pga. 
forsamlingsforbud. Det var desværre vilkårene. Vi håber kommende sæson tillader at lave mikrotræning.  
 
”Onsdags shortgame” kunne ikke gennemføres (igen grundet forsamlingsrestriktionerne).  
 
”Torsdagsmatcherne” blev ledet af Søren Frøsig Rasmussen før sommeren og af Benny Boy Petersen med 
hjælp fra Søren efter sommerferien. Ole Daugaard var også flittig til at given en hånd med til at hjælpe de 
yngre spillere. Der var fint fremmøde. Især var det en stor glæde, at se fremgang i pigespillere, hvor Karoline, 
Nikoline, Josefine og Victoria ofte deltog.  
 
Flere af  ”lørdagstræningerne” med pro’erne (Lasse Frølich og Emil Lindvig) måtte aflyses; men da vi igen 
måtte forsamleres i mindre grupper, så kom kreativiteten frem hos pro’erne, og der blev lavet små hold med 
kortere træningstid for derved at kunne få alle juniorne med. Super godt tænkt. 
 
Heldigvis kunne mange af juniorturneringerne, som var planlagt rundt omkring i landet, gennemføres og vores 
juniorer deltog i dem. Mange forældre tilbragte weekenderne med at køre og være ”caddier”. 
 
Generationsmatchen i september blev afviklket med Peter Bornæs og Vinni Dinesen ved roret. Der var stor 
tilslutning og det blev en dejlig dag afsluttende med fine præmier og dejlig frokost i ”Birdie’s” opsatte telt. 
 
Da nedlukningen af samfundet blev værre i efteråret, opgav vi at afholde afslutningsmatch med forældre for 
juniorer og mikroer i september. Ej heller lykkedes det at afholde junior Sverigesturen i oktober.  
 
Vi håber at 2021 sæsonen kan gennemføres med færre restriktioner og flere aktiviteter. 
 
Der skal lyde en stor tak til mit dygtige udvalg for opbakning, hjælp og godt samarbejde. 
 
 
På vegne af Ungdomsudvalget 
 
Søren Frøsig Rasmussen 
Formand 
 

Udvalgs øvrige medlemmer: 

• Anne Sofie Siebuhr 

• Vinni Smith Dinesen 

• Lasse Frølich 

• Emil Lindvig Nielsen 

• Benny Boy Petersern 

• Peter Bornæs 

• Ryan Westh-Buske 

 


