Juniorudvalget v. Lars Jensen

Juniorafdelingen er i fuld gang med at forberede sig på den nye sæson.
De unge mennesker træner for fuld udblæsning under John Davies’ kyndige vejledning, og i år er der også indført
fysisisk træning for de unge.
Med lyset på driving range har vi nu fået større muligheder for at træne i Dragør om vinteren, og vores dejlige
juniorhus bliver brugt flittigt.
Juniorudvalget har haft besøg af sportspsykolog Mats Bjørkmann ad flere omgange, hvor vi har fået nyttige inputs
omkring opbygningen af junior- og eliteafdelingen. Det har været vældigt interessant, for vi har måske i mange
henseender været for resultatorienteret i vores udvikling af spillerne, hvor tendensen i DGU og andre foreninger er
større fokus på processen omkring udvikling af spillerne.
Vi glæder os til at komme i gang med sæsonens mange turneringer. Det er her de unge mennesker kommer ud og
lærer andre unge at kende.
I Dragør er vi meget privilegeret med mange frivillige forældre, men vi kan altid bruge flere frivillige hænder, når
sæsonen er i gang, så kontakt endelig undertegnede, hvis lysten til at hjælpe er til stede.
Aktivitetsudvalget har igen denne vinter været aktive og lavet flere arrangementer med en rigtig flot tilmelding, så
en stor tak til Lone og Annette.
Lad græsset blive grønt og solen skinne konstant med 20 grader, det har vi alle fortjent.

Dyb koncentration under turneringen i Simgolf

Efter spillet spiste alle ” lav selv Burger”.

Juniorudvalget v. Lars Jensen

Som afslut på en dejlig dag, spillede
alle Bowling.

Juniorafdelingen træner udendørs i Dragør Golfklub, John og Kim står for træningen og har opstillet træningsbaner
som børnene bruger til at komme i god fysisk form.

Efter træning havde Amanda og Nanne

Nanna går til den under træningen på

lige tid til at lave en lille golfsnemand

den anlagte træningsbane

