04. april 2020

Nyhedsbrev fra Køge Golf Klubs Ungdomsudvalg
Hvem ville ikke gerne kunne sige, at nu varer det ikke længe, før startskuddet til golfsæsonen 2020
i Køge Golf Klub lyder? Men som det ser ud i øjeblikket, er der vist ingen, som ved, hvad dagen i
morgen bringer. Ungdomsudvalget vil rigtig gerne afholde et Intro-møde for alle ungdomsspillerne
og deres forældre, så vi kan fortælle om, hvad vi har af spændende planer for den kommende
sæson. Vi væbner os med tålmodighed lidt tid endnu, afventer situationen og melder ud så snart
det er muligt for os at planlægge herefter.
Ungdomsudvalget siden sidst
Vi siger velkommen i ungdomsudvalget til Rune Frederiksen, som er far til Madeline på 9 år og
William på 6 år. Rune har været medlem af Køge Golf Klub i en del år. William har siden han var 3
år været en aktiv ungdomsspiller i Køge Golf Klub, og Madeline har hægtet sig på, og er også
blevet glad for golfspillet. Det er en kæmpe fordel for udvalget, at udvalget nu også repræsenteres
i gruppen 'Nye og unge spillere'. Rune er blevet kastet ind i alle de nye initiativer, som Dansk Golf
Union (DGU) har på programmet for den kommende sæson, og vi glæder os til at dele
programmet med jer, når vi er kommet ud på den anden side af disse Corona-tider.
Caroline har valgt at træde ud af udvalget, da hun ikke har meget ekstra tid at give af i den
kommende tid. Caroline skal fokusere på sine afsluttende eksamener, hvorefter der venter hende
et spændende golfeventyr på den anden side af Atlanten. Vi siger tak til Caroline for hendes
indsats og ser frem til en masse spændende historier fra 'det vilde vest'.
Vintertræning
Ved den fysiske vintertræning, som blev tilbudt alle ungdomsspillere i udvikling og bredde, har
pigerne været i overtal! Tenna fra Køge Atletik Klub har formået at få sveden frem på panden af de
unge mennesker, og ikke mindst pulsen op hver onsdag aften siden oktober. Mega seje piger og
drenge som er mødt op onsdag efter onsdag, velvidende at de tog derfra med ømme muskler.
Hvis aktivitetsniveauet på pigesiden fortsætter i den kommende sæson, som henover vinteren, så
skal drengene virkelig oppe sig for at kunne følge med :-). Siden januar har der været arrangeret
løb hver lørdag på Åsen, og foruden nogle enkelte trofaste drenge, så har pigerne i den grad vist
vedholdenhed i sin deltagelse (læs: blot en velment lille opsang til golfdrengene).
Derudover har udvalget over vinteren haft planlagt julegolf, indendørstræning i Harekær, samt en
aktiv stund i Køge Springcenter. Altid rart når der er opbakning omkring planlagte aktiviteter.

Holdsport.dk
Træningsholdene for den kommende sæson ligger klar og alle ungdomsspillere vil modtage
information om deres træningstilbud via Holdsport i nærmeste fremtid.
Fredagsmatch og Shortgame
I sæson 2020 vil vi hver fredag opfordrer alle ungdomsspillere til at komme i klubben og
spille/træne. Ulige uger står den på træning i Shortgame kl. 17:00 (tilmelding holdsport) og lige
uger står den på fredagsmatch eclectic fra kl. 17:00 (tilmelding golfbox).
Løst og fast
DGU (Dansk Golf Union) har i 2020 fokus på at få medlemstallet til at stige, bl.a. har DGU en masse
spændende initiativer, som skal få de unge til at komme og prøve kræfter med golfspillet både på
og udenfor banen.
Uge 32 bliver en travl uge for ungdommen i Køge. Vi planlægger at afholde vores Golf Camp i
klubben fra 4. - 6. august. Derudover afholdes der 6. august finalespil på Køges sydbane i en ny
ungdomsranglisteturnering: Danish Youth Open. Her skal vi forhåbentlig heppe på nogle af vores
egne spillere. Mere om ALT dette, når vi samles på Intro-møde, forhåbentlig inden alt for længe.
Til information skal det nævnes at DGU's bestyrelse har besluttet indtil videre at aflyse al
turneringsaktivitet frem til og med 1. maj 2020.
Golfhilsner fra
Ungdomsudvalget
Henrik Kyst (formand), Caspar Ø. Jensen, Morten Kopytko, Rune Frederiksen og Pia Eriksen

