
 
 

 

 

 

 

Junior og Elite udvalgsberetning 2022 – Hele beretningen   

   

 

I vanlig stil startede planlægningen i den mørke vintertid i starten af året. Fokus var ret klar – 

Optimering af træning, med henblik på spil hver anden tirsdag på stor bane med Jan Frej, for 

clearede juniorer, spil på Par 3 banen hver tirsdag for ikke clearede- socialt samvær blandt de 

unge- fastholdelse og rekruttering. Holde fast i samarbejdet med Lillebælt og Kellers 

golfklubber. Derudover skulle opgaverne fordeles og ny sæson planlægges med særlig fokus 

på de 3 nedenstående punkter. 

 

• Fastholde juniorerne   

• Få de ny-clearede juniorer i gang med turneringer 

• Rekruttering af nye juniorer  

 

Status ved sæsonens afslutning er: 

• Det er lykkedes at fastholde 

• Antal af deltagere er stigende, både hvad angår interne- og DGU turneringer 

• Rekruttering er tilfredsstillende, da medlemsantal er øget. Vi deltog i skolernes Ferie-

sjov i ugerne 28-39 & 31-32 med deltagelse af ca. 40 unge mennesker fordelt på fire 

hold. Vi havde også besøg af flere klasser fra byens skoler, plus vi deltog i skolernes 

Idrætsfestival. 200 elever har i løbet af sæsonen været på besøg i FGC. 

 

Rekruttering 

Status på juniormedlemmer per 30-09-2022 

• Juniorer 6-12 år: 20 

• Juniorer 13-18 år: 30 

• Mod antal 30-09-2021 

• Juniorer 6-12 år: 16 

• Juniorer 13-18 år: 27 

 

 

Træning, fredagsspil: 

Vi introducerede fra starten af året spil på banen på tirsdage. Alle ikke clearede spillede vores 

Par 3 bane hver tirsdag, og clearede spillede 9 huller sammen med Jan Frej, hver anden 

tirsdag på stor bane. Teknisk træning ved Jan Frej og udvalgsmedlemmer på øvrige 

træningsdage. 

På udvalgte fredage har der været arrangeret spil på stor og lille bane. Både på den store 

bane, og Par 3 banen har der været en gennemgående turnering, Order of Merit.   

Vi fortsatte samarbejdet med juniorafdelingerne i Kellers-Lillebælt. Vi var i år på besøg i 

Kellers, hvor der blev spillet på både stor og lille bane med deltagelse af både juniorer og 

forældre. Der blev leveret flotte resultater. 

 

Danmarksturneringen 

Vi har i 2022 deltaget i Danmarksturneringen for ungdomshold. Holdet vandt vest-rækken 

foran Kolding Golfklub. Det betød at vi igen i år kom i slutspillet, og skulle spille om DM titlen. 

Der blev spillet finalespil i Værløse. Lørdag spillede vi semifinale mod Smørum, FGC tabte 

desværre klart med 0-7, hvilket betød vi skulle møde Søllerød om søndagen. Vi vandt matchen 

5-2, og fik en flot Bronze medalje med hjem, en fantastisk præstation af de unge mennesker. 

Holdet bestod af Nicklas Utzon Lund – Christoffer Nissen – Simon Poulsen – Nicolai Aaquist og 

Asger Grønlund Jensen samt Holdleder Søren Aaquist.   

FGC`s kvalifikationshold 1, vandt deres række suverænt og skulle derefter spille 

oprykningsspil. Her endte FGC på en 1. plads og spiller i næste sæson 5. Division   

Klubbens andet herrekval. hold forblev i rækken.  

Dame-Fusionsholdet FGC & Lillebælt endte desværre på en sidsteplads i 3. Division Vest. 

Veteranholdet i Kvalifikationsrækken endte på en 2. plads. 



 
Superveteranholdet i Kvalifikationsrækken endte også på en 2. plads  

 

Turneringer 

 

Året 2022 har budt på deltagelse i turneringer på flere niveauer. Juniorerne har præsenteret 

FGC i mange turneringer og med flotte resultater.  

 

- I år har vi haft 10 spillere tilmeldt DGU´s D-tour. Denne turnering er gennemgående, 

og vi havde 6 deltagere, der kvalificerede sig til at deltage i den/de afgørende Super-

Maxi- og Minicups som blev afviklet i uge 42. 

- Faxe Kondi Juniorrangliste turneringen blev atter afviklet i FGC, med deltagelse af nogle 

af landets bedste juniorer.   

- Sidst men ikke mindst så blev Asger Grønlund Jensen junior klubmester, stort tillykke 

herfra. 

 

Elite 

 

I eliteudvalget besluttede vi i 2019 at ungdomseliten skulle have første prioritet i forhold til 

øvrige elitehold i FGC. Resultatet må siges at være lykkedes med en DM-sølvmedalje i 2021 og 

årets Bronzemedalje i Ungdomsrækken.  

Vi har i 2022 spillet en gennemgående ranglisteturnering for alle elitespillere. 

Ranglisteturneringen har været en succes og til stor gavn for de yngre spillere. En stor del af 

elitespillerne har i den forgangne sæson forbedret deres HCP betydeligt. Især elitespillerne 

under 30 år har udmærket sig ekstraordinært ved at deres gennemsnitlige HCP er faldet med 

43,5 %. Hvilket vi tilskriver en øget træningsindsats og bedre socialt sammenhold spillerne 

imellem.  

Eliteudvalget har evalueret sæsonen og udarbejdet nye retningslinjer, visioner og strategier for 

2023/2024 

 

Junior & Elite klubaften  

 

Hen over vinteren 2021/2022 har vi afholdt forskellige sociale aktiviteter i vores flotte 

indendørscenter. Der blev ligeledes holdt Klubaftener på onsdage i hele vintersæsonen, alt 

sammen med til at styrke det sociale sammenhold.  

 

Til sidst vil jeg sige tak for forældreopbakningen i år, en stor tak til Jan Frej Pedersen, samt 

Matin Libak for et godt samarbejde. En kæmpe tak til alle medlemmerne i Juniorudvalget for 

den store indsats der er blevet ydet i 2022. 

 

En meget stor tak til vores sponsorer uden dem, havde årets aktiviteter ikke været mulige at 

gennemføre. 

 

På vegne af Junior- og Eliteudvalget. 

Bent Stenmann 

 
Junior og Elite udvalgsberetning – KORT Version    

 

Kort beretning til Generalforsamlingen 

 

Det er i 2022 lykkedes at øge antallet af medlemmer i Juniorafdelingen. Et stigende antal er 

ligeledes begyndt at deltage i DGU-turneringer samt interne turneringer i FGC, hvilket vi 

betragter som meget tilfredsstillende. 

 

Igen i år har vi deltaget i skolernes Feriesjov, haft besøg af flere skoleklasser og deltaget i 

skolernes Idrætsfestival. Ca. 200 elever har været på besøg i FGC. 

 

Ungdomseliten vandt Elitedivision Vest rækken foran Kolding, for andet år i træk. Det betød at 

vi igen i år kom i slutspillet, og skulle spille om DM titlen. Der blev spillet finalespil i Værløse. 

FGC kom hjem med en flot Bronzemedalje. Holdet bestod af Nicklas Utzon Lund – Christoffer 

Nissen – Simon Poulsen – Nicolai Aaquist og Asger Grønlund Jensen samt Holdleder Søren 

Aaquist. Stort tillykke. 



 
 

 

 

 

 

Herrekvalifikationsholdet 1 vandet deres række, og skulle dermed spille oprykningsspil, om en 

plads i 5. Division. Holdet vandt oprykningsspillet, og FGC er nu igen repræsenteret i divisions- 

rækkerne. 

 

Alt i alt et rigtigt godt år for Junior- og Eliteafdelingen. 

 

 

 

Fredericia Golf Club 
 
Elite- & Juniorgolf  

 
Støt vores sponsorer – de støtter os. 

 
 

 

 

 


