Sportsudvalget v. Lars Jensen

Elite og junior
Som alle andre foreninger og golfklubber i Danmark har vi også i Dragør Golfklub haft svært ved at
fastholde og rekruttere nye juniorspillere.
Derfor var det en kærkommen gave, vi fik, den dag Jonas Meyer bankede på vores dør og foreslog at starte
Drageungerne op.
Vi oplever stor konkurrence fra andre sportsgrene og andre aktivitetstilbud, men vi kan allerede nu se, at det
er lettere at fastholde de unge, når forældre, søskende eller bedsteforældre spiller golf. Det er også dejligt at
se, hvordan vores juniorer er meget aktive med både træning og til at stille op i diverse turneringer.
Vores elitehold går en spændende sæson i møde, og vores damehold er meget opsatte på at revanchere sig
efter nedrykningen sidste år. Vi forventer stor konkurrence på herreholdet, hvor vi også får brug for, at alle
mand er skarpe.
Eliteholdet har hen over vinteren trænet med Golflogik, som bekendt er et tæt samarbejde mellem vores
headpro John Davies, golffysioterapeut Jakob Kofoed og golffitter Thomas Rosenberg. Forud for den ny
sæson vil såvel juniorer som eliten afholde to træningslejre over to weekender i Skyrup i Sverige.
Fra denne sæson vil Junior- og Eliteudvalget i øvrigt blive slået sammen i et nyt Sportsudvalg. Det giver god
mening på alle parametre.

Regionsgolf v. Michael Veile Jensen

Regionsgolfen byder på flere nye tiltag i denne sæson.
De vigtigste er, at alle som udgangspunkt kan deltage bortset fra professionelle og flexmedlemmer. Er du
under 21 år, skal du fylde 21 i indeværende år for at deltage. Det er desuden muligt nu at spille på kryds og
tværs, så længe man holder sig inden for de gældende handicapbegrænsninger, og så er der kommet nye
handicapinddelinger i Senior, Veteran og Superveteran. Noget, som mange har efterspurgt.
Tilmelding til Regionsgolfen er slut, og det er glædeligt, at vi i år sætter rekord i antallet af tilmeldinger.
Sidste år havde vi 88 tilmeldte, og i år er tallet 107. Det er glædeligt at se den store interesse for
Regionsgolfen, så her skal lyde en stor tak til alle jer, der har tilmeldt sig.
Vi stiller igen i år med otte hold:
2 x B-hold med Allan Theland og Anders Mehlsen som kaptajner.
1 x C-hold med Michael Norgrenn som kaptajn.
1 x D-hold med Carsten Møller som kaptajn.
1 x Senior A med Jan Jakobsen som kaptajn.
1 x Veteran B med Gert Nielsen som kaptajn.
1 x Superveteran A med Peer Hansen som kaptajn.
1 x Superveteran C med Hans Palm som kaptajn.
Jeg glæder mig til at følge jer, og med den kvalitet af tilmeldte spillere og disse rutinerede kaptajner kan det
kun blive et super godt år for Dragør Golfklub.
I kan som altid læse mere om Regionsgolfen på rgd.dk

Drageunger v. Jonas Meyer

Den 11. August 2018 startede vi et nyt koncept i Dragør Golfklub, som vi kalder for Drageungerne. Det er et
hold for de mindste unger, hvor vi mødes hver lørdag formiddag og leger med golfspillet. Vi er nu mere end
20 drageunger i alderen fra 4 til 10 år som griner, pjatter, leger, løber, slår til bolde, konkurrerer, putter,
chipper og hygger sammen foran klubhuset og på par-3-banen.
Vi har oprettet en Facebook-gruppe, som hedder Drageungerne – Dragør golfklub, hvor vi koordinerer og
kommunikerer alt omkring Drageungerne. Kig gerne forbi Facebook-gruppen hvis du vil ha’ et glimt af
Drageungerne.
At skabe et Drageunge-univers kræver både opbakning fra forældre, bedsteforældre, golfklub og
medlemmer. Vi har i den grad oplevet denne opbakning fra alle dele af Dragør Golfklub og en særlig tak
skal lyde til Finn Philip, der lørdag efter lørdag gør en kæmpe forskel for vores unger. Verdensklasse!
Vi forsætter selvfølgelig Drageungerne, så snart temperaturen nærmer sig Drageunge-niveau, hvilket vi
glæder os til. Skulle du kende en Drageunge eller har du barnebarnet, kusinen eller en kammerat på besøg en
lørdag formiddag, så kom ud i klubben og deltag. Alle er velkomne også hvis det bare er for en enkelt gang.
Vi har udstyr, som kan lånes, og vi gør vores bedste for at tage godt imod nye.
Vi er i Dragør Golfklub nemlig vilde med Drageungerne og nyder at se, hvordan de kaster sig ud i
golfsporten. Søde, dejlige unger med masser af energi, gode kammerater og med mod på livet. Det eneste,
man kunne ønske sig, var, at man selv var startet som Drageunge….

