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SLAGSPIL MAKSIMUM SCORE DIN-DOBBELT-BOGEY (SLAGSPIL MAX DDB): 
Du må samle bolden op på: Par + dine ekstra slag + 2.  Dette svarer til 0 
point eller en streg i Stableford.

BACK TEE 
Er defineret som de bageste teesteder for drenge/herrer og piger/damer.

KLUB TEE 
Er klubbens anbefaling for det almindelige teested for drenge/herrer og 
piger/damer.

ALDERSANGIVELSER
I overensstemmelse med den overvejende internationale praksis anven-
des i Danmark kalenderårsprincippet for overgangen mellem alders-
klasser, dvs. at aldersklassen begynder den 1. januar og slutter den 31. 
december i det pågældende år.

U-ALDERSANGIVELSE
Eksempel: En spiller der fylder 18 år den 6. maj i et kalenderår er U19 til og 
med udgangen af det pågældende kalenderår.

ALDERSANGIVELSE UDEN ”U” FORAN
Eksempel: En spiller der fylder 16 år den 20. juli i et kalenderår, hører til 
aldersgruppen 16 år hele det pågældende kalenderår, dvs. fra 1. januar til 
31. december.

DEFINITIONER AF NØGLEBEGREBER
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NY AKTIVITETS- OG TURNERINGSSTRUKTUR FOR U25 SPILLERE 2020
Dansk Golf Union har de senere år oplevet en tilbagegang i antallet af turneringsaktive U25 
spillere. Andelen af børn og unge, der spiller minimum én turnering per sæson uden for egen 
golfklub, er alarmerende lav på kun 15,5 procent. Nu skal vi have U25 spillerne på banen! 

Med dette projekt vil vi udvikle og implementere et nyt aktivitets- og turneringsudbud til U25 
spillere i Danmark. Det skal sikre et attraktivt udbud til alle uagtet alder og niveau. Der skal være 
en klar rød tråd i udbuddet uanset, om man stiler mod toppen eller ønsker at dyrke golf ud fra 
andre motiver end præstationsoptimering. For at opnå dette skal vi udvikle en struktur, der har 
den enkelte i centrum og styrke samarbejdet mellem alle interessenter i dansk juniorgolf.

Vi ønsker derfor at involvere alle, der har viden og erfaringer på juniorområdet for at sikre det 
bedst mulige design af den nye aktivitets- og turneringsstruktur - særligt U25 spillerne selv. Vi 
har derfor i processen undersøgt behov og efterspørgsel blandt nuværende børn og unge i 
golfsporten og derudover inddraget personer indenfor forskellige områder af juniorgolf (ledere, 
trænere, dommere, forældre, klubber etc.). 

Dette dokument indeholder de overvejelser, der danner baggrund for udviklingen af den nye 
struktur.

Hensigten med dokumentet er, at alle, der har interesse på området, kan få indblik i overvejel-
serne og komme med feedback, idéer, og forslag, så vi kan tilpasse strukturen i forhold til vores 
samlede viden og erfaringer på området. Strukturen, der fremlægges i dette dokument, imple-
menteres i 2020, men det er en løbende proces at justere og tilpasse den i praksis.

INTRODUKTION

”VI MENER, AT KONKURRENCESTRUKTUREN ER AFGØRENDE FOR AT OPNÅ INTERNATIONAL SUCCES FOR 
VORES DYGTIGSTE GOLFSPILLERE OG SKABE EN LIVSLANG KÆRLIGHED OG INVOLVERING I GOLF FOR SÅ 
MANGE BØRN OG UNGE SOM MULIGT.”
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DOKUMENTETS 
OPBYGNING 
I  kapitel 1 gennemgås tankerne bag den overordne-
de struktur. 

I kapitel 2 foreligger en analyse, der klarlægger mål-
grupperne, deres udfordringer samt behov på- og 
udenfor golfbanen.

I kapitel 3 beskrives turneringerne i den nye struktur 
og de tanker, der ligger bag. 

I kapitel 4 fremgår overvejelserne ift. til kommunikati-
on og udvikling af materialer til den nye struktur.

Slutteligt adresseres den videre proces omkring den 
nye aktivitets- og turneringsstruktur for U25 spillere.

Alle afsnit er farvekoordinerede i et forsøg på at lette 
læsevenligheden og give overblik over et langt doku-
ment med mange overvejelser.  

Dette er således et baggrunddokument. 
Ønsker du at læse om de enkelte turneringer, henvi-
ses der til danskgolfunion.dk/juniorturneringer. 

Ønsker du et indblik i detaljerne i de nye turneringer, 
henvises der til DGU’s turneringsbetingelser på
www.danskgolfunion.dk/turneringsbetingelser.

MIDDEL- OG ØVEDE U25-SPILLERE

OVERORDNET

ELITE U25-SPILLERE

TURNERINGER PÅ TVÆRS

NYE- OG HØJTHANDICAPPEDE BØRN OG UNGE
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Når vi kigger nærmere på de turneringer, som spilles på kreds-, 
distrikts- og landsniveau, deltager kun 15 procent af de danske 
juniorer i disse på nuværende tidspunkt. Ser man specifikt på 
niveauet af spillerne ses det, at jo højere handicap juniorerne har, 
jo færre turneringer deltager de i. Ser vi på alder, stiger turne-
ringsdeltagelsen frem til man er ca. 15 år gammel. Herefter falder 
andelen, jo ældre spillerne bliver. Det nuværende udbud er end-
videre karakteriseret ved at have rødder 25 år tilbage i tiden, og 
udviklingen har været kendetegnet ved knopskydninger af nye 
turneringer i takt med, at samfundet har udviklet sig, og der er 
opstået huller i udbuddet. Det betyder, at det nuværende udbud 
overordnet set er ukoordineret og uoverskueligt for brugerne.

UOVERENSSTEMMELSE MELLEM UDBUD OG EFTER-
SPØRGSEL
60 procent af alle juniorer har et hcp. på 36 eller derover, og 
det gennemsnitlige hcp. for en junior i Danmark er 43. Hvis vi 
specifikt ser på det nuværende turneringsudbud, er næsten alle 
DGU-turneringer rettet mod en målgruppe med hcp. 18 eller 
derunder; kun to turneringer inkluderer spillere med hcp. 36+. 
Set i det lys er det ikke overraskende, at gruppen med hcp. +36 
har en meget lav turneringsdeltagelse. Der er altså en diskrepans 
mellem de turneringer, der udbydes og den faktiske population.

NYE SAMFUNDSSTRUKTURER
Statistikken viser ikke kun et billede af et skævt udbud. Andelen 
af turneringsaktive U25 spillere falder fra man er 15 år. Dette 
gælder også spillere med lave handicap, selvom der udbydes 
en lang række turneringer til denne gruppe. Hvis vi ser på 

samfundsstrukturerne, er der nogle mulige årsager både i de 
kulturelle strukturer og i de fysiske rammer, børn befinder sig i. 
Børn og unge lever i en selektionskultur, og allerede i en tidlig al-
der fravælges sporten til fordel for f.eks. skolearbejde. Derudover 
presses de unge på tid, da andre aktiviteter kræver opmærksom-
hed. Nye sociale relationer opstår, f.eks. romantiske relationer, 
fester, sociale medier mm. Yderligere intensiveres skolen, og 
der skal også findes tid til fritidsarbejde. Disse strukturer kan 
medvirke til nedgangen i turneringsdeltagelsen hos golfspillerne 
i teenageårene.

ANDRE BEHOV
Det er nødvendigt, at golf i alle arenaer er tilpasset børn og 
unges behov og skabt af kvalitet. F.eks. bør deres behov på 
parametre som antal huller, der spilles i en match, længden af 
huller, spilformat og hvilke rekvisitter, der anvendes, tilpasses ift. 
fysik, modenhed og niveau. I dag spilles turneringsgolf oftest 
på samme måde uanset, om du er 8 eller 25 år gammel. Det er i 
den grad plausibelt, at børn og unge fravælger golf, fordi de i ud-
gangspunktet sættes op til fiasko, når de ikke har fysisk mulighed 
for at spille et golfhul på 200 m. efter hensigten. Det er også nød-
vendigt at tilpasse regler, læring og motivation til børn og unges 
behov på forskellige alderstrin og niveauer. Det handler ikke 
om at fjerne udfordringer; det handler om at skabe de rigtige 
udfordringer, der kan sikre den bedste udvikling for det enkelte 
barn samt skabe succesoplevelser, så juniorerne fastholdes i golf 
for livet, uanset om de stiler mod toppen eller  
på et tidspunkt springer af elitetoget.

BAGGRUND

Tabel 1: Antal børn og unge, der spiller golf (turneringer) i Danmark fordelt på alder og niveau

       Handicapgrupper

         A
ld

ersg
ru

p
p

er

99-55 54-37 36-28,1 28-18,1 18-8,1 <8

0-8 714
(3,4%)

166
(5,4%)

7
(14,3%)

5
(0,0%)

3
(33,3%)

0
(0,0%)

9-12 1245
(5,6%)

683
(19,0%)

166
(43,4%)

105
(47,6%)

68
(52,9%)

6
(66,7%)

13-15 508
(4,5%

597
(16,4%)

286
(34,3%)

281
(43,8%)

311
(66,0%)

159
(61,6%)

16-18 245
(0,0%)

376
(2,4%)

269
(5,6%)

306
(16,3%)

402
(36,0%)

486
(48,2%)

19-24 211
(0,0%)

602
(0,0%)

532
(0,2%)

675
(1,6%)

841
(3,9%)

1017
(20,6%)

Tal fra 2017
* Antal U25 spillere i Danmark
** () andel der spiller turnering
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I november 2017 samlede DGU’s sekretariat interessenter inden 
for juniorgolf til en dialog om udfordringerne. Nedgangen i 
andelen af turneringsaktive børn og unge blev genkendt hos 
samtlige aktører, både på regionalt- og lokalt plan. Den indleden-
de diskussion fandt ligeledes ensartede udfordringer vedrørende 
højhandicap-spillere og fastholdelse af teenagere i sporten. 
DGU’s sekretariat og de fem juniordistrikter, der tilsammen står 
for de fleste turneringer til børn og unge, besluttede, at de i sam-
arbejde ville gå ind i et projekt om at udvikle den nuværende 
turneringsstruktur, så udbuddet fremadrettet tilpasses spillerne. 

I denne proces er det vigtigt, at hele konkurrencestrukturen 
re-designes for at undgå endnu en knopskydning af nye tur-
neringer, der konkurrerer internt med det nuværende udbud. 
Strukturen opbygges således med en tydelig rød tråd og er let at 
gennemskue for juniorledere, juniorer, forældre og andre vigtige 
målgrupper. Den har et særligt fokus på bredden og teenagere, 
da det især er her, den nyværende struktur fejler. 
At lave en fælles struktur på juniorområdet betyder samtidig at 
vi kan undgå de regionale forskelligheder, og dermed lave fælles 
kommunikation, bruge nationale systemer for tilmelding, søge i 
turneringsudbud og lave fælles administrative løsninger.

EN NY AKTIVITETS- OG TURNERINGSSTRUKTUR

Alder
Alder kan være et godt parame-
ter for at afgøre, hvilke behov et 
barn har. F.eks. er der stor fysisk 
forskel på et barn på 10 år og 
et på 14 år. Der findes mange 
studier, der anskueliggør, at børn 
bør træne nogle bestemte ting 
på nogle bestemte tidspunkter.  
Dette skal vi inkorporere i den 
nye aktivitets- og turnerings-
struktur.

Niveau
Niveau er endnu et vigtigt 
parameter for, hvilke behov et 
barn har. I golf er det let at få en 
indikation af en spillers niveau, 
da vi har handicapsystemet. Der-
for kan vi bruge denne indikator 
til at lave en ramme for, hvor en 
spiller bør spille. 

UDFORDRINGER OG UDVIKLING
Den nye struktur understøtter fortsat mange års succes på eliteområdet, der medvirker til, at de dygtigste spillere kan indfri deres ful-
de potentiale. Samtidig udvides strukturen i bredden, hvilket medfører, at talentpuljen forøges samt, at flere børn og unge vil forblive i 
golf for livet. Uanset alder, niveau og ambitioner skal turneringsudbuddet være sjovt og fyldt med meningsfyldte udfordringer.

Er sværhedsgraden for stor samtidig med, at barnets niveau er lavt, medfører det med stor sandsynlighed, at man fejler. Gentagne 
fiaskoer er ikke sjove, og vi risikerer at tabe vores børn og unge, hvis udfordringerne ikke tilpasses deres evner. Omvendt må vi heller 
ikke tage udfordringerne ud af golfspillet. Hvis f.eks. sværhedsgraden er lav, men barnet har et højt niveau af evner, bliver aktiviteten 
kedelig. Oplever barnet gang på gang, at golf er kedelig og mangler udfordring, risikerer vi ligesom ved for store udfordringer at tabe 
dem ud af golf (se figur 1).

Derfor er det afgørende, at den nye struktur tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. 

Ev
ne

r

Sværhedsgrad

Udfordrin
gs-zone

*

*

Kedeligt = stopper

Fejler = stopper

Figur 1: Sammenhæng mellem evner og sværhedsgrad ift. den oplevede udfordring
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Fysisk
Det fysiske niveau kan ligeledes ikke udelukkende 
vurderes på alder. Alder er ligesom handicappet blot en 
indikator, men børn udvikler sig forskelligt, f.eks. vil piger 
ofte udvikle sig lidt hurtigere end drenge i de tidligere 
år, hvorfor det måske i nogle tilfælde ville give mening at 
flytte et barn op på et højere alderstrin, såfremt barnet 
også teknisk, mentalt og socialt er klar til det.

Mentalt
Mentalitet er altafgørende for modenhed og trivsel, 
og selve golfspillet er på mange områder et mentalt 
spil. Det er vigtigt, at det enkelte barn matches på det 
mentale niveau uanset det tekniske niveau. Er et barn 
ikke mentalt klar til at spille på et niveau, der svarer til 
dets evner, vil det hindre barnets udvikling på den lange 
bane, hvis barnet flyttes op i niveau uden at have de 
rette mentale forudsætninger.

Socialt
Slutteligt men måske allervigtigst er de sociale aspekter. 
Barnet skal være i stand til at indgå i sociale relationer. 
Det beror selvfølgelig på en vurdering af barnets sociale 
egenskaber, men også på barnets kommunikationsev-
ner, evne til at samarbejde mm. 

Teknisk
Teknik handler om andet og mere end handicappet. Det 
handler om de enkelte færdigheder, man bør mestre 
på forskellige udviklingsstadier; her er handicappet kun 
en indikator. Alle kender til det at have stærke og svage 
sider i sit golfspil og alle tekniske aspekter bør indgå i vur-
deringen af det tekniske niveau. Herunder bør træning-
sengagement og boldmestring også overvejes, når den 
tekniske modenhed vurderes.

For at sikre at den nye turneringsstruktur tager udgangspunkt i 
det enkelte barns behov, er processen startet med at identificere 
disse behov på forskellige alderstrin og sportslige niveauer hos 
børn og unge. 

I det følgende kan disse analyser læses i sin komprimerede form. 
Først gennemgås gruppens generelle behov (Idrætslig fokus, 
Karakteristika og Barrierer). Herefter operationaliseres disses 
betydning for turneringsgolf på alle niveauer (Betydningsfulde 
parametre i golf ). Det er denne baggrundsviden, der ligger til 
grund for den konkrete udformning af de nye turneringer.  

INDIVIDUELLE FORSKELLE
Indledningsvist gøres opmærksom på, at børn og unge er 
forskellige og der vil være nogle, der passer bedre ind i en anden 
gruppe end den tiltænkte. F.eks. er det uhensigtsmæssigt at 
skille et barn fra en vennegruppe, blot fordi barnet niveau- eller 
aldersmæssig bør spille i en anden gruppe. Hver gang et barn 
placeres i en turnering, bør det bero på en vurdering af, om det 
pågældende barn passer ind og møder nogle udfordringer, der 
matcher barnets behov.

Som ovenstående eksempel viser, handler behov ikke udeluk-
kende om niveau. For at børn og unge trives og oplever den 
største udvikling, skal de i lige så høj grad passe ind socialt og 
mentalt som fysisk og teknisk.

BEHOV OG BETYDNINGSFULDE PARAMETRE

Figur 2: Behovstruktur

ATLETEN

TEKNISK

FYSISK

MENTALT

SOCIALT

Niveau
Træningsengagement

Bold-mestring

Fysisk udvikling
Motorik
Styrke

Forståelse
Beslutningsevne

Selvtillid

Kommunikation
Selvværd

Teamwork



9

INDDELING AF SPILLERE I GRUPPER PÅ BAGGRUND AF 
ALDER OG NIVEAU
I den følgende analyse af børn og unges behov er de inddelt i de 
grupper, der fremgår af figuren nedenfor. Indenfor disse grupper 
findes nogle fælles behov.  Vi har ikke på nuværende tidspunkt 
børn og unge nok i golfsporten til at opdele på hvert eneste 
alders- og niveautrin. Til gengæld har vi forsøgt at danne disse 
grupper, hvor de har flest overlappende behov og hvor øvrige 
samfundsstrukturer matcher bedst, f.eks. ind-, mellem- og ud-
skoling. Således kan den nye struktur lettere tilpasses spillernes 
øvrige liv. I analysen vil der selvfølgelig ske en opdeling i mindre 
grupper, hvis der er forskellige behov. 

OVERLAP MELLEM GRUPPERNE
Det ses meget tydeligt, at nogle grupper overlapper hinanden. 
Dette skal hjælpe til, at strukturen bliver mere fleksibel så indi-
viduelle behov bedre kan imødekommes, når der er mulighed 
for at vælge mellem to grupper alt efter, hvor det enkelte barn 
passer bedst ind. Det tjener yderligere det formål, at overgange-
ne i strukturen bliver mere trygge således, at man kan rykke ét 
niveau, men stadig bevare et ben i de kendte rammer. På den 
måde undgår vi at rive spillerne ud af deres trygge rammer, før 
de har fundet sig tilpas i den nye gruppe. 

HVAD KAN FÅ DIG TIL 
AT SPILLE MERE GOLF?  
82% AF ALLE DANSKE  
JUNIORGOLFSPILLERE SVARER:
* Spørgeskemaundersøgelse medio 2017

MERE SPIL 
PÅ BANEN

Figur 3: Grupperinger i baggrundsanalysen

A
ld

er: 10-18 (24) år
H

cp
: Elite-spilleren (10-+

8)

Alder: 11-15 år
Hcp: Midter-spilleren (54-8)

Alder: 16-24 år
Hcp: Midter-spilleren (54-8)

Alder: Til og med 10 år
Hcp: Et højt handicap eller 
uden banetilladelse (99-37)

Alder: 11-18 (24) år

Hcp: Et højt handicap 

eller uden 

banetilladelse (99-37)
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Alder: Til og med 10 år
Hcp: Et højt handicap eller uden banetilladelse (99-37)

BAGGRUND
Den nuværende turneringsstruktur rammer ikke denne mål-
gruppe, selvom det er en gylden mulighed at aktivere børnene, 
inden de bliver ældre og når en periode i livet, hvor der kommer 
mange andre emner i spil. Det handler ikke så meget om turne-
ring i ordets egentlige forstand, men snarere om øget aktivitet 
vedrørende spil på bane og udenfor træningssammenhæng. 

Udfordringen er, at vi har en kultur, hvor vi venter med at give 
mulighed for spil på bane til den enkelte har nået et niveau, der 
er tilstrækkeligt til at få en god oplevelse på de kendte og 
prædefinerede baner. Ventetiden kan vise sig at være fatal, da 
børnene søger videre, hvis ikke aktiviteterne er spændende og i 
øjenhøjde. På den anden side er det heller ingen garanti, at mål-
gruppen oplever succes ved hurtigt at komme på en bane. Det 
skyldes, at både udstyr og baner oftest er en for stor udfordring 
for denne målgruppe. Til at illustrere dette kan vi skele til andre 
sportsgrene, f.eks. fodbold. Når et barn på 6 år starter til fodbold, 
kan man slet ikke forestille sig, at barnet bliver sat til at spille på 
en 7000 m2 stor bane med 10 holdkammerater og en stor tung 
læderfodbold. For slet ikke at tale om at håndhæve regler som 
f.eks. offside. Ikke desto mindre er det faktisk dette set up, vi på 
nuværende tidspunkt bruger i golf. Golf spilles i dag på samme 
måde uanset, om du er 8, 25 eller 62 år gammel. Det er i den 
grad plausibelt, at børn og unge fravælger golf, fordi de i ud-
gangspunktet sættes op til fiasko, når de ikke har fysisk mulighed 
for at spille et golfhul på 200 meter efter hensigten. Med andre 
ord er det nødvendigt at spil på golfbanen reformeres, så udstyr 
og baner udvikles og tilpasses, så de tilgodeser målgruppen.

Idrætslig fokus: Perioden før puberteten kan kategoriseres 
som prøve-fasen, hvor børn har brug for at afprøve sporten 
og udvikle et bredt og solidt fundament af grundlæggende 
bevægelser i et legende og eksperimenterende miljø. Aktivi-
teterne for denne målgruppe skal være af motorisk og alsidig 
karakter som at kravle, krybe, hoppe, løbe, trille m.m., da de 
endnu ikke har forudsætninger for at lære og udføre bevægel-
ser af mere teknisk, sammensat og koordinerende karakter. De 
ældste i denne gruppe er endda i det, der kaldes ”den motoriske 
guldalder”; her udvikles deres motoriske kompetencer ekstremt 
meget, hvorfor det er enormt vigtigt at fokus primært lægges på 
den grundlæggende motorik og ikke på tekniske detaljer. Denne 
tilgang er grundlaget for senere udvikling af mere golfspecifikke 
færdigheder.

De ældste i denne gruppe er ligeledes i stand til at evaluere 
egne præstationer, hvilket har stor betydning for motivationen. 
Succesoplevelser er derfor afgørende. Set ud fra et handlings-
orienteret synspunkt bør aktiviteterne overordnet give børnene 
mulighed for at bevæge sig, øve sig, undersøge, eksperimentere, 
komme med ideer, fremvise og lege. 

Karakteristika: Den yngste del af denne målgruppe motiveres 
af leg i trygge og genkendelige rammer. Rollelege og parallelle-
ge er at foretrække, da regelbundne lege kan være en udfor-
dring. Spil bør primært foregå i kendte og små hold. Indholdet 
bør være rettet mod det enkelte barn, og i turneringsøjemed er 
det derfor en god ide at lade de yngste spille deres egen bold. 
Jo ældre børnene bliver, desto bedre bliver de til at samarbejde 
og indgå i nye konstellationer. Derfor kan makker- og holdspil 
introduceres for gruppen af børn på omkring 9-10 år. Ca. 20 % af 
gruppen er såkaldt indirekte motiverede, idet det er forældrene, 
der bestemmer, hvad børnene skal gå til. Der skal derfor primært 
fokuseres på det sociale, på leg/bevægelse, på at skabe gode 
oplevelser og give forældrene incitament til at se mening i aktivi-
teten og måske endda deltage selv. 

Barrierer: Der er 3 væsentlige barrierer for denne målgruppe:

1. Golf i sin kendte form er som skitseret for svært for man-
ge i denne målgruppe. Udstyret, boldene og banens ud-
formning skal derfor tilpasses, så der skabes succesople-
velser.

2. Golfsporten synes også ramt af en præstationstendens,
hvor fokus oftest ligger på de forkerte elementer set i for-
hold til målgruppens behov. Omdrejningspunktet bliver
selv for denne gruppe sporten golf. Ment på den måde,
at der ret tidligt fokuseres på det at blive god til at svin-
ge en golfkølle. For tidlig specialisering sætter elementer
som leg, bevægelse og sociale relationer i baggrunden. I
et udviklingsperspektiv giver dette ikke bedre spillere på
sigt; tværtimod, da det ikke giver mening for denne grup-
pe at fokusere på teknik, banetilladelse, regelindlæring
etc.., og ofte ender med at skabe manglende lyst til golf.

3. Manglende forældreopbakning eller uhensigtsmæssig
opbakning kan også vise sig at være fatal i forhold til at
bevare lysten til golf for denne gruppe. Forældre som i
sin tid blev introduceret til golf, som vi kender det, kan
have en tendens til at introducere samme metode til de-
res børn. Derudover har forældre også en tendens til at
fokusere på resultater, udvikling og præstation frem for
leg, sjov og hyggeligt samvær.

BEHOV OG BETYDNINGSFULDE PARAMETRE

Op til
10 år

Højt eller
uden

banetilladelse
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BETYDNINGSFULDE PARAMETRE I GOLF
På baggrund af denne gruppes karakteristika og motivationer er 
golf blevet tilpasset gruppens behov på forskellige parametre. 
Denne fremgangsmåde skal sikre, at det er målgruppens reelle 
behov, der er i fokus i det færdige spilkoncept til denne gruppe 
og ikke andre omkringliggende faktorer. 

Antal huller: Det anbefales, at disse spillere ikke spiller mere 
end 6-9 huller. De bør tilmed spille på meget afkortede huller, så 
udfordringerne passer til deres niveau og fysiske formåen. Der er 
altså ikke tale om 9 huller på en fuldlængde bane.

Hullængde: Et golfhuls længde har stor betydning for oplevel-
sen. Hullængderne bør være korte. For de yngste er hullængder 
mellem 20-60 m. passende. For den ældre del af målgruppen 
kan hullerne spilles mellem 50 og 100 m. og have en max læng-
de på 750 m sammenlagt. 

Spilleform/format: Spilformatet skal afspejle formålet, som er, 
at børnene får en god oplevelse med masser af successer, gode 
grin og samvær med ligesindede. Det anbefales at lade børnene 
spille, som de har lyst til. Alternativt kan de spille med et max 
antal slag pr. hul. Det er ikke nødvendigt at notere hvor mange 
slag, der bruges.

Turneringsomfang: Det er selvfølgelig afgørende, at man som 
ny får spillet en masse, så der kan skabes en vedvarende inte-
resse for golf. Det er vigtigt, at det nye aktivitetsudbud til denne 
gruppe giver reelle muligheder for at deltage i turneringer. Det 
anbefales, at denne gruppe spiller turnering 1 gang om måne-
den og, at der i øvrigt etableres en struktur, der hjælper børnene 
til mere spil på banen, f.eks. kan det tænkes ind i træningen i 
hjemmeklubben som en fast del.

Individuelt/hold: Det anbefales, at de yngste i denne gruppe 
spiller individuelt, og de ældste supplerer med makker- og 
holdspil. Den primære spilleform bør være individuelt, da mål-
gruppen kan have svært ved at overskue både sig selv, og sin 
makker/holdkammerater.

Regler: Reglerne i golf er omfattende og kan i starten ofte være 
en barriere for den gode oplevelse. Det er ikke afgørende, at alle 
regler overholdes for denne gruppe; spillet i sig selv er udfor-
drende nok. Derfor anbefales det at spille med modificerede 
regler, hvor der slet ikke er fokus på straf, men mere på uddan-
nelse af spillerne.

Læring til spilleren: Indenfor regler bør der primært være 
fokus på sikkerhed. Heri ligger også etiketteemner, som på et 
basalt niveau kan introduceres. Golf indeholder værdier omkring 
sprogbrug, at være en god kammerat, tage hensyn mm., som 
udvikler børnene socialt og sportsligt. Aktiviteten bør derudover 
på en simpel måde være med til at øge kendskabet til det at 
spille golf på en bane. Læring om det at klare en opgave, om 
at komme fra A til B, erfare hvad en bold gør, når det blæser og 
bedømme afstande er eksempler på, hvad konceptet skal kunne. 

Geografi: Golf skal være tilgængeligt og let at være en del 
af. Derfor bør turneringerne i denne gruppe også finde sted i 
nærområdet. 

Forældre-/voksenrolle: Denne målgruppe er forældreafhæn-
gig, hvorfor aktiviteten skal involvere forældre. Både i form af 
støtte til børnene, men også for at give forældrene mulighed 
for enten at deltage eller være med på sidelinjen. Dette giver tid 
med barnet og en øget indsigt i, hvordan golf påvirker børns 
udvikling positivt. Dette bevirker, at snakken over aftensmaden 
mere naturligt vil omhandle processen og de herskende værdier 
frem for bedre slag, at gå ned i hcp, resultater etc. Forældre har 
stor betydning for, om deres børn føler sig trygge, hvilket er et 
vigtigt parameter for den samlede oplevelse. 

MOTIVATION HOS SPILLEREN
SUCCESOPLEVELSER, UDVIKLING, HAVE DET SJOVT, 
BEVÆGELSE, LEGENDE TILGANG, GLÆDE VED SPOR-
TEN, DEL AF ET FÆLLESSKAB

Betydningsfulde parametre Målgruppe tilpasning

Op til 10 år

Antal huller 6-9 huller

Hullængde 20-100 m.

Spilleform/format Som man har lyst til. 

Turneringsomfang 1 gang om måneden

Individuelt/hold Individuelt (makker og hold)

Regler Modificerede regler

Læring til spilleren Kendskab til spil på bane, 
etikette og sikkerhed

Geografi Klubniveau (egen klub eller 
naboklub)

Forældre-/voksenrolle Forældre-/voksenhjælp og 
forældredeltagelse

Tabel 2: Tilpasning af golf til målgruppen - Op til 10 år



12

Alder: 11-18 (24) år
Hcp: Et højt handicap eller uden banetilladelse (99-37)

BAGGRUND
Den nuværende turneringsstruktur rammer heller ikke denne 
målgruppe, selvom det er en meget vigtig gruppe i forhold til 
at blive flere børn og unge golfspillere i Danmark. Det er vigtigt, 
at der udvikles et aktivitetsudbud til denne gruppe, så vi for 
det første kan fastholde deres nyfundne interesse for golf og 
for det andet kan hjælpe dem til at etablere et netværk i golf, 
som deltagerne ikke vil være foruden. Uanset ens niveau er det 
vigtigt, at man som golfspiller får spillet en masse golf således, 
at det at gå til golf ikke kun foregår på driving rangen og par-3 
banen. Denne gruppe udgøres primært af sene startere, inaktive 
og andre grupper, der også er motiveret af andre præmisser end 
præstationsoptimering, og det er en gruppe, der ofte vil bevæge 
sig forholdsvist hurtigt ned i handicap, hvis de først kommer 
rigtigt i gang med golfen. De motiveres typisk af personlig 
udvikling i golfspillet, hvorfor der skal være fokus på udviklings-
områder i aktivitetskonceptet. Og derudover er det afgørende, 
at aktivitetskonceptet udvikles, så det følger med i udviklingen af 
deltagernes øvrige liv.

Børn og unge er forskellige, og der vil være nogle i den øvre del 
af denne aldersgruppe, som hellere vil være en del af klubbens 
aktivitetsudbud for begyndere, hvilket er helt fint. Omvendt er 
der også nogle over 18 år, der passer bedre ind i denne struktur 
end i voksen-begyndertilbuddet. Derfor skal der være plads til, at 
man kan deltage helt op til, man er 24 år i disse aktiviteter.  

Idrætslig fokus: I et udviklingsperspektiv bør man ved denne 
aldersgruppe fokusere på alsidig træning. Teknikken udvikles i 
samspil med fysik, taktik og mentaltræning. Vækstspurten er i 
gang for den yngre del af denne gruppe, og det betyder, at den 
grundlæggende tekniktræning skal tilpasses den voksende krop. 
Dette sammenholdt med, at denne gruppes golfniveau er lavt 
betyder, at det primære fokus i aktiviteterne til dem ikke skal 
ligge på et teknisk fundament. Det største potentiale for denne 
gruppe er udvikling af mentale, taktiske og sociale færdigheder 
samt fysiske færdigheder omkring hurtighed, udholdenhed og 
styrke.

Karakteristika: Der sker en stigende bevidsthed om præferen-
cer og vennegrupperinger hos denne aldersgruppe. Vennerne 
tiltager i betydning, men familien spiller fortsat en væsentlig 
dog aftagende rolle op gennem teenageårene. Der sker altså 
en øget uafhængighed af forældre, hvilket betyder, at verde-
nen udvider sig. Denne gruppe stiller større krav til oplevelser, 
som udfordrer dem. Konkurrence fra andre fritidstilbud stiger, 
nye sociale relationer opstår, forbruget af sociale medier stiger, 
skolen intensiveres mm. Disse strukturer betyder, at fleksibilitet 
og frirum prioriteres, og derfor er det vigtigt, at det tænkes ind i 
udbuddet af aktiviteter til denne gruppe. Selvom de prioriterer 
relationer højt, er den primære motivation for at dyrke sport, at 
det er sjovt og udfordrende.

Barrierer: Der er 3 væsentlige barrierer for denne målgruppe:

1. I idrætslig sammenhæng kan børn i denne alder opleve
at fællesskaber smuldrer pga. idrætsmæssig selektion el-
ler nye interesser. Her kan golf noget særligt i kraft af han-
dicapsystemet, der muliggør samspil på tværs af niveau.
Kan vi i aktivitetsudbuddet til denne gruppe gøre plads til 
alle, kan det imødekomme denne barriere.

2. I forlængelse af dette er en anden udfordring for denne
aldersgruppe, at senstartere/nye i idrætten har svært ved
at finde fodfæste ift. teknisk niveau og kan have svært ved 
at komme ind i varmen i en ny sportsgren. ”Pinlighedsfak-
toren” er en trussel mod tilgang af nye og en alt-eller-in-
tet-kultur hos børn og unge gør det svært at være ny i
idrætten, da det almindeligvis kræver forkundskaber for
at falde ind og blive accepteret. Kan vi lykkes med at ska-
be et aktivitetsudbud til denne gruppe, der på den ene
side er med til at udvikle dem og skabe et godt netværk i
golf og på den anden side fremhæver forskellige kvalite-
ter hos den enkelte, så det ikke er de samme faktorer, der
tillægges værdi hver gang og dermed ikke er de samme
vindere hver gang, så er det muligt at imødekomme nog-
le af disse barrierer.

3. Den sidste ikke uvæsentlige barriere for spillerne i den-
ne gruppe er ikke overraskende, som tidligere skrevet, at
de presses på tid. Fleksibilitet og kvalitet i aktiviteterne til
denne gruppe er dermed altafgørende.

BEHOV OG BETYDNINGSFULDE PARAMETRE

MOTIVATION HOS SPILLEREN
SKABE NETVÆRK/TILHØRSFORHOLD, DELTAGE I NOGET, DYGTIGGØRE SIG/UDVIKLING AF KOMPETENCER, 
HAVE DET SJOVT, LYKKES/VINDE, BELØNNING I FORM AF OPMÆRKSOMHED

11-18 
(24) år

Højt hcp.
eller uden

banetilladelse
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BETYDNINGSFULDE PARAMETRE I GOLF
På baggrund af målgruppens motivationer skal vi sikre, at turne-
ringsrammen for denne gruppe udgør et trygt udviklingsmiljø, 
som er sjovt og spændende. Det er vigtigt, at det er procesori-
enteret, at der er plads til at lave fejl og, at konkurrencedelen er 
meningsfyldt sådan, at der skabes udvikling for den enkelte samt 
rum til, at forskellige børn blomstrer i forskellige situationer. 

Antal huller: Denne gruppe skal typisk ikke spille mere end 9 
huller. Dels er 9 huller på deres niveau udfordrende uden at blive 
for stor en mundfuld, og dels nedsættes tidsforbruget ved golf, 
når antallet af huller bliver færre.

Hullængde: Det anbefales, at denne gruppe rykkes frem på 
banen for at øge antallet af succesoplevelser. Typisk vil begyn-
der-tee, hvor dette forefindes, være bedst egnet til denne grup-
pe. Er der ikke begynder-tee anbefales det, at der laves midlerti-
dige teesteder længere fremme på hullerne. Disse kan placeres 
med tanke på at tage de største udfordringer ud af spil.

Spilleform/format: Det anbefales at vælge spilformer, der giver 
det bedste udgangspunkt for succesoplevelser. Lad dem gerne 
spille, som de har lyst eller alternativt spille slagsspil max. Denne 
gruppe prioriterer sjove aktiviteter og sociale relationer. Derfor 
er det oplagt at introducere dem til forskellige sociale spilformer 
som scramble og Four-ball. Dette giver også en god baggrund 
for at skabe flere vindere samt fremhæve forskellige kvaliteter 
hos den enkelte.

Turneringsomfang: Det er selvfølgelig afgørende, at man som 
ny får spillet en masse, så der kan skabes en vedvarende inte-
resse for golf. Samtidig er det vigtigt at holde for øje, at denne 
gruppe prioriterer fleksibilitet. På nuværende tidspunkt eksisterer 
der ikke et egentlig turneringstilbud til denne gruppe. Således 
bliver golf enten udelukkende træning eller afhængig af, at man 
selv kan skabe sig et netværk fra start. Det er vigtigt, at det nye 

aktivitetsudbud til denne gruppe dels giver reelle muligheder 
for at deltage i turneringer og samtidig skaber incitament til at 
spille så meget som muligt ved siden af. Derfor anbefales det, at 
denne gruppe spiller turnering 1 gang om måneden og, at der 
etableres en struktur, der hjælper spillerne til at spille på eget 
initiativ.

Individuelt/hold: Det anbefales, at denne gruppe både op-
lever at spille individuelt, sammen med en makker og på hold. 
Dermed skal dette turneringsudbud gerne indeholde elementer 
af alle tre dele.

Regler: Reglerne i golf er omfattende og kan ofte være en bar-
riere for den gode oplevelse i starten. Det er ikke afgørende, at 
alle regler overholdes for denne gruppe; spillet i sig selv er en ud-
fordring. Det, der er afgørende, er succesoplevelser og, at disse 
børn løbende lærer reglerne i golf. Derfor anbefales det at spille 
med modificerede regler, hvor der blandt andet ikke er fokus på 
straf, men uddannelse af spillerne.

Læring til spilleren: Indenfor regler bør der være fokus på sik-
kerhed og etikette. Derudover regler, der gør det let at spille golf. 
Personligt og sportsligt bør der være fokus på udvikling.

Geografi: Det er vigtigt for denne gruppe at få opbygget et 
netværk i golfen, og dette bør ske i nærområdet. Det er sjovt og 
udfordrende at spille en håndfuld forskellige baner, men der er 
ikke behov for at spille turneringer langt fra hjemmeklubben. 
Det anbefales derfor, at der spilles turneringer i egen klub og 
naboklubberne.

Forældre-/voksenrolle: Der sker en øget uafhængighed for 
børn i denne alder, men det betyder ikke, at de ikke har behov 
for voksne. Som ny er det især vigtigt, at man indgår i et trygt 
miljø og får den hjælp, man har brug for for at få en god ople-
velse. Her er det op til den enkelte spiller at stå på egne ben, når 
man er klar til det. 

Betydningsfulde parametre Målgruppe tilpasning

Antal huller 9 huller

Hullængde Begyndertee 

Spilleform/format Som man har lyst, slagspil max, sociale spilformer som scramble, fourball mm. 

Turneringsomfang 1 gang om måneden 
Spil på bane 1 gang i ugen

Individuelt/hold Individuelt/makker/hold 

Regler Modificerede regler

Læring til spilleren Sikkerhed, udvikling i golfspillet og etikette 

Geografi Klubniveau (egen klub eller naboklub)

Forældre-/voksenrolle Forældre-/voksenstøtte

Tabel 3: Tilpasning af golf til målgruppen - 11-18 (24) år



BEHOV OG BETYDNINGSFULDE PARAMETRE
Alder: 11-15 år
Hcp: Midter-spilleren (54-8)

BAGGRUND
Det gennemsnitlige handicap for en dansk juniorspiller er 43. 
Hvis vi specifikt ser på det nuværende turneringsudbud, er næ-
sten alle DGU-turneringer rettet mod en målgruppe med hcp. 18 
eller derunder på trods af, at 60% af alle juniorer har et handicap 
på over 36. Der er derfor behov for at udvikle et kvalitetsprodukt 
til denne gruppe.

Golf betragtes som en svær sport, hvilket er forståeligt, når der 
spilles i det nuværende set up. Børn sættes i udgangspunktet op 
til at fejle, når de ikke har fysisk mulighed for at spille et golfhul 
på 200 m. efter hensigten. På trods af, at de måske har de tek-
niske og mentale færdigheder til det, så har en 12-årig ikke den 
samme fysik som en på 20. Det er derfor også på dette niveau 
nødvendigt at tilpasse turneringsgolf til barnets behov i forhold 
til alder og niveau. Det handler ikke om at fjerne udfordringer; 
det handler om at skabe de rigtige udfordringer, der kan sikre 
den bedste udvikling for det enkelte barn samt at skabe succes-
oplevelser, så juniorerne fastholdes i golf for livet, uanset om de 
stiler mod toppen eller på et tidspunkt springer af elitetoget.

Idrætslig fokus: I et udviklingsperspektiv bør man ved denne 
aldersgruppe fokusere på alsidig træning, leg og glæde. Grund-
motorikken skal udbygges, herunder specifik tekniktræning og 
kombinationer af mere komplekse bevægemønstre. Dog starter 
vækstspurten for den ældre del af denne gruppe og det betyder, 
at den grundlæggende tekniktræning skal tilpasses den voksen-
de krop ift. fysisk, taktik og mentaltræning. Det største potentiale 
for denne gruppe er udvikling af tekniske, mentale og fysiske 
færdigheder indenfor stabilitet, koordination, bevægelighed, 
adræthed, balance og sociale færdigheder.

Karakteristika: Den yngre del af denne målgruppe er me-
get afhængige af deres forældre. Ca. 20% er såkaldt indirekte 
motiverede, idet det er forældrene, der bestemmer, hvad 

børnene skal gå til. For den ældre del af denne gruppe tiltager 
vennerne i betydning, men familien spiller fortsat en væsentlig 
rolle. Juniorerne i denne aldersgruppe oplever deres første møde 
med selektion og inddeling i A og B hold, og det kan medføre en 
adskillelse fra venner i idrætssammenhæng. Det skaber en øget 
bevidsthed om egne præferencer og idrætsligt niveau. 
Disse strukturer betyder, at det er vigtigt at have fokus på udvik-
ling af sociale kompetencer vedrørende det at være en god ven, 
karakteropbygning samt indtænke forældrenes rolle i den nye 
turneringsstruktur, da forældre og andre sociale relationer be-
tyder meget for denne gruppe. Samtidig vil deltagerne i denne 
gruppe opleve, at de skal løsrive sig en lille smule og lære at stå 
mere på egne ben; det kan man lettest gøre i et trygt miljø. Den 
primære motivation for at dyrke sport er, at det er sjovt, og det er 
helt sikkert dette parameter, der afgør, om juniorerne bliver i golf 
fremadrettet.

Barrierer: I denne aldersgruppe er den største influenser på 
børnenes liv deres forældre. Derfor er det også helt naturligt, at 
forældrenes opbakning har indflydelse på børnenes trivsel i golf. 
Manglende eller uhensigtsmæssig forældreopbakning herun-
der pres på tidlig specialisering og store forældreambitioner er 
en barriere for denne gruppe. Derudover vil der hos den ældre 
del af gruppen ske en gradvis øget uafhængighed af forældre. 
Det er derfor afgørende, at forældrene involveres på den bedst 
mulige måde i turneringstilbuddet til denne gruppe. Herunder 
at der er fokus på at oplyse og uddanne forældrene til, hvordan 
man støtter sine børn i deres udvikling, hvornår man skal tage 
del i deres turneringsaktivitet og hvornår de skal øve sig i at stå 
på egne ben.

I idrætslig sammenhæng kan børn i denne alder som nævnt op-
leve, at fællesskaber smuldrer pga. idrætsmæssig selektion. Her 
kan golf noget særligt i kraft af handicapsystemet, der muliggør 
samspil på tværs af niveau. Kan vi lykkes med at udnytte dette 
i turnerings-setup’et kan vi både imødekomme denne barriere 
samt videregive en af de største værdier i golfsporten: inklusion 
og fællesskab. 

MOTIVATION HOS SPILLEREN
DYGTIGGØRE SIG/UDVIKLING AF KOMPETENCER, HAVE DET SJOVT, BLIVE UDFORDRET MED VARIATION, 
GLÆDEN VED SELVE SPORTEN, FORDYBELSE, AT BLIVE EN DEL AF ET FÆLLESSKAB

11-15 år

Øvede

14
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BETYDNINGSFULDE PARAMETRE I GOLF
Niveauet indenfor hver aldersgruppe spænder meget vidt - fra 
handicap 54 til 8. En spiller i handicap 10 har dog helt grund-
læggende nogle andre golfmæssige behov og forudsætninger 
end en spiller i handicap 40. Derfor er aldersgruppen inddelt i tre 
niveauer, så de opstillede behov kan blive så præcise som mulig.

Antal huller:  
Hcp. 54-18,1: Denne gruppe skal typisk ikke spille mere end 9 
huller. 9 huller er udfordrende uden at blive for stor en mundfuld, 
og tidsforbruget ved golf nedsættes, når der spilles færre huller.
Hcp. 18-8: det gennemsnitlige niveau hos denne gruppe begyn-
der at være så højt, at 18 huller kan skabe de udfordringer, der 
passer til gruppen.

Hullængde: 

Hcp. 54-37: Det anbefales, at denne gruppe rykkes frem på 
banen for at øge antallet af succesoplevelser. Typisk vil begynder 
tee, hvor dette forefindes, været bedst egnet. 
Hcp. 36-8: Det anbefales, at denne gruppe spiller fra klub tee. 
Da juniorerne i denne gruppe er begyndt at gå ned i handicap, 
er de formentlig klar til at få lidt større udfordringer. Er et barn 
endnu ikke fysisk klar til at spille fra klub tee på trods af, at han/
hun har spillet sig under hcp. 36, bør spilleren kunne fortsætte 
på niveauet over, indtil han/hun er klar.

Spilleform/format: Ofte er det afgørende for spillerne i denne 
gruppe, at turneringerne er handicapregulerende. De er ofte 
på vej ned i handicap, og bruger dette parameter til at måle 
personlig udvikling. Derfor egner slagspil maksimum score 
din-dobbelt-bogey (slagspil max DDB) sig rigtig godt til denne 
gruppe. De værdsætter også udfordringer ved variation, sjov og 
fællesskaber, og derfor er det vigtigt, at de også får mulighed for 
at spille hulspil og forskellige sociale spilformer.

Turneringsomfang: Det er afgørende, at juniorerne får spillet 
en masse, så deres interesse for golf fastholdes, og de oplever, at 
de udvikler sig. Gruppen under hcp. 36 bør derfor spille min. én 
gang om ugen. For gruppen over hcp. 36 kan det måske være 
svært at spille turneringer hver eneste uge, hvorfor det anbefales, 
at disse spiller turnering 1-2 gange om måneden, dog bør de 
hjælpes til at spille på banen min. én gang om ugen.

Individuelt/hold: Det anbefales, at alle i denne gruppe både 
oplever at spille individuelt, sammen med en makker og på hold. 

Regler: Reglerne i golf er omfattende og kan være en barriere 
for den gode oplevelse. Fokus bør være at gøre reglerne til med-
spiller frem for modspiller. 

Læring til spilleren: Indenfor regler bør der være fokus på 
sikkerhed og især etikette. Personligt og sportsligt bør der være 
fokus på udvikling herunder især taktiske færdigheder, som f.eks. 
course management og sociale færdigheder, som f.eks. at være 
en god kammerat.

Geografi: Det er vigtigt, at turneringsgolfen adskiller sig fra 
træningen i de vante rammer; derudover er det sjovt og ud-
fordrende at spille forskellige baner. Det giver værdi at komme 
rundt i distriktet og spille. For de allerdygtigste kan der opstå et 
behov for at måle sig med andre på samme niveau og spille på 
landsplan.

Forældre-/voksenrolle:

Hcp. 54-18,1: Forældrene til børn i denne gruppe er af stor be-
tydning for, at de er trygge og klar til at tage udfordringerne op. 
Jo ældre og dygtigere de bliver, jo mere kan de stå på egne ben. 
Hcp. 18-8:  Her er niveauet så højt, at det er afgørende at, junio-
rerne lærer at stå på egne ben og tage egne beslutninger på 
golfbanen. Derfor bør de ikke have voksenhjælp på banen, men 
det er stadig afgørende, at forældrene støtter op om juniorerne 
uden for banen.

Betydningsfulde parametre Målgruppe tilpasning

Hcp 54-37 Hcp. 36-18,1 Hcp. 18-8

Antal huller 9 huller 9 huller 18 huller

Hullængde Begynder tee Klub tee Klub tee

Spilleform/format Slagspil max, hulspil, sociale 
spilformer(scramble)

Slagspil max, hulspil, sociale spilform-
er, (greensome)

Slagspil max, hulspil, sociale 
spilformer, (foursome)

Turnerings-omfang 1-2 gange om måneden 1 gang om ugen 1 gang om ugen

Individuelt/hold Individuelt/makker og hold Individuelt/makker og hold Individuelt/makker og hold

Regler Alm. golfregler med fokus på læring Alm. golfregler Alm. golfregler

Læring til spilleren Udvikling i golfspillet, etikette, sikkerhed Udvikling i golfspillet, etikette, nye 
spilformer

Udvikling i golfspillet, etikette, 
selvstændighed

Geografi Klub- og distriktsniveau Klub- og distriktsniveau Klub-, distrikts og evt. landsplan

Forældre-/voksenrolle Voksenmarkør/ Forældre-/voksenhjælp Forældre-/voksenhjælp Forældre-/voksenstøtte

Tabel 4: Tilpasning af golf til målgruppen - 11-15 år
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Alder: 16-24 år
Hcp: Midter-spilleren (54-8)

BAGGRUND
Andelen af turneringsaktive børn og unge falder fra man er 15 
år. Dette gælder også unge med lave hcp., selvom der udbydes 
en række turneringer til denne gruppe. I denne sammenhæng 
er det vigtigt, at turneringsstrukturen tilpasses deres øvrige liv, 
så turneringsaktivitet reelt muliggøres. Derudover bør de unge 
involveres i udviklingen således, at turneringerne har den kvalitet 
og det format, som de synes er sjovt og får lyst til at prioritere. 

Et andet kritisk punkt for denne gruppe er overgangen fra junior- 
til seniorspiller. Medmindre man f.eks. indgår i en eliteafdeling og 
herigennem kan spille turneringer på højt niveau, så ophører der 
i vid udstrækning med at være et turneringsudbud, der matcher 
disse spilleres behov. Og i forlængelse heraf falder de ofte ud 
af golf i en årrække fremadrettet. Det er enormt ærgerligt, hvis 
mangel på spillemuligheder er årsagen til at vi taber dem, hvis 
de reelt ikke har mistet lysten til golfsporten. Derfor er der i den 
nye struktur også behov for at give gruppen fra 19-24 år lidt 
ekstra opmærksomhed, så vi kan holde dem i golf for livet. 

Idrætslig fokus: I denne periode udvikles teknikken i samspil 
med fysik, taktik og mental træning. For den yngre del af denne 
gruppe er puberteten i sidste fase, og idrætten skal tilpasses 
kroppens dimensioner. Fokus kan blive mere disciplinorienteret 
og udvikling af styrke, teknik og koordination bør prioriteres. 
Det største potentiale for denne gruppe er udvikling af mentale, 
taktiske og sociale færdigheder samt fysiske færdigheder vedrø-
rende hurtighed/power, udholdenhed og styrke.

Karakteristika: Denne gruppe stiller større krav til oplevelser, som 
udfordrer dem. Og konkurrence fra andre fritidstilbud stiger. De 
unges primære venner er dem, man er social med i weekenden 
og til fester, mens idrætten dyrkes sammen med sekundære 
venner, som man trives med i idrætssammenhænge, dvs. man 
kommer ikke primært i klubben for at dyrke vennerne, men for 
at have det sjovt og udfordre sig selv.

Skolen intensiveres. For den yngre del sker der et skifte fra 
grundskole til ungdomsuddannelse, mens der for den ældre del 
sker et skifte fra gymnasial uddannelse eller andet til videregå-
ende uddannelse. Det betyder, at tidsforbruget på skolearbejde 
kontinuerligt stiger i denne periode. Derudover skal der også 
findes tid til fritidsarbejdet. Der er i det hele taget tale om en 
gruppe, der er presset på tid. Der er også tale om en gruppe, der 

oplever forskellige skift i deres liv, bl.a. efterskoleophold, pause 
med rejser, ufaglært arbejde, højskoleophold, livsstilsændringer 
og/eller at flytte hjemmefra. Disse strukturer betyder, at fleksibi-
litet og frirum prioriteres, og det skal tænkes ind i det udbud af 
aktiviteter, der udbydes.

Barrierer: Den største barriere for de unge i denne gruppe er 
- ikke overraskende og som tidligere skrevet - at de presses på 
tid. Dertil skal lægges, at børn og unge lever i en selektionskultur
og allerede i en tidlig alder fravælges sporten til fordel for f.eks. 
skolearbejde. Vælger man i stedet at satse på sporten, øges kra-
vene til tidsforbruget på træning og konkurrencer også i denne 
sammenhæng. Det bliver mere ”seriøst”, og en ”alt eller intet” 
-kultur ekskluderer de næstbedste på sigt. Alle disse strukturer 
betyder, at der rent faktisk sker en nedgang i turneringsaktivi-
teten hos golfspillere i teenageårene. Fleksibilitet og kvalitet i 
aktiviteterne til denne gruppe er dermed altafgørende. Ligeså er 
det afgørende, at der er et attraktivt produkt til den gruppe, som
står af elitetoget således, at de ikke forsvinder ud af golfsporten, 
men derimod bliver i golf for livet.

En sidste barriere for denne gruppe er som nævnt overgangen 
fra junior til senior. De unge ophører typisk med at være en del af 
klubbens træning og falder samtidig også ud af de, turneringer 
de vanligt har spillet. Det medfører ofte, at de falder helt ud af 
golf. Det er ærgerligt, da golf er en af Danmarks største idræt-
ter på motionist niveau. Dette gør sig bare kun gældende for 
personer, der er mere end dobbelt så gamle som denne gruppe. 
Det er ikke altid attraktivt for en ung spiller at melde sig ind i en 
herre- eller dameklub i hjemmeklubben. Men eksemplet viser, at 
golfsporten kan en hel masse på breddeniveau; vi skal dog sikre 
et attraktivt udbud med ligesindede til denne gruppe.  

BEHOV OG BETYDNINGSFULDE PARAMETRE

MOTIVATION HOS SPILLEREN
DYGTIGGØRE SIG/UDVIKLING AF KOMPETENCER, 
HAVE DET SJOVT, BLIVE UDFORDRET MED 
VARIATION, GLÆDEN VED SELVE SPORTEN, 
FORDYBELSE, AT BLIVE EN DEL AF ET FÆLLESSKAB

16-24 år

Øvede
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BETYDNINGSFULDE PARAMETRE I GOLF
Også denne aldersgruppe er blevet inddelt i tre niveauer, så de 
opstillede behov kan blive så præcise som muligt.

Antal huller: 

Hcp. 54-37: Denne gruppe skal typisk ikke spille mere end 9 
huller. 
Hcp. 36-8: Niveauet hos denne gruppe er så højt, at 18 huller kan 
skabe mere værdi og nye udfordringer, der passer til gruppen.

Hullængde: 

Hcp. 54-37: Det anbefales, at denne gruppe rykkes lidt frem 
på banen for at øge antallet af succesoplevelser. Typisk vil rødt 
teested være bedst egnet til denne gruppe. Begynder tee er 
også en mulighed, men de har ofte en fysik, der gør, at de hurtigt 
bliver langt slående og derfor gerne vil udfordres på denne del.
Hcp. 36-8: Det anbefales af denne gruppe spiller fra klub tee. Det 
er typisk ikke længden, der er et problem for denne gruppe.

Spilleform/format: Ofte er det afgørende for spillerne i denne 
gruppe, at turneringerne er handicapregulerende. Derfor egner 
slagspil max DDB sig rigtig godt til denne gruppe. De værdsæt-
ter dog også udfordringer med variation og fællesskaber, og 
derfor er det vigtigt, at de også får mulighed for at spille hulspil 
og forskellige sociale spilformer.

Turneringsomfang: Det er afgørende, at de får spillet en mas-
se, så deres interesse for golf fastholdes, og de oplever udvikling. 
Alle i denne gruppe bør spille minimum en gang om ugen, og 
de allerbedste bør også spille mere. Samtidig er der tale om en 
gruppe, der har brug for fleksibilitet, derfor skal der være plads til 
i den enkelte turnering, at man kan stå en afdeling over.
Jo højere niveau, desto bedre er de typisk til selv at organisere 
spil. Der er behov for at være ekstra opmærksom på den del, der 

har et højt handicap i forhold til at styrke deres incitament til at 
komme ud at spille en masse golf.

Individuelt/hold: Det anbefales, at alle i denne gruppe både 
oplever at spille individuelt, sammen med en makker og på hold. 

Regler: Reglerne i golf er omfattende og kan ofte være en 
barriere for den gode oplevelse. Derfor er det afgørende at der er 
fokus på at gøre reglerne til en medspiller.

Læring til spilleren: Indenfor regler bør der være fokus på 
sikkerhed og især etikette. Personligt og sportsligt bør der være 
fokus på udvikling, herunder især taktiske færdigheder, som 
course management, tekniske færdigheder indenfor disciplin-
specialisering samt fysiske færdigheder vedrørende hurtighed 
og styrke.

Geografi: Det er vigtigt for denne gruppe, at turneringsgolfen 
adskiller sig fra træningen i de vante rammer, og derudover er 
det sjovt og udfordrende at spille forskellige baner. Der er ikke 
et behov for at deltage i turneringer over hele landet, men det 
giver værdi at komme rundt i distriktet og prøve kræfter med 
turneringsgolf. For de allerdygtigste i denne gruppe kan der 
godt være et behov for at måle sig med andre på samme niveau 
og dermed at spille enkelte nationale turneringer.

Forældre-/voksenrolle: Der er en stor uafhængighed af foræl-
dre hos denne gruppe. Derfor skal forældrene heller ikke tænkes 
ind som en integreret del af turneringerne til denne gruppe. 
Forældreopbakning er dog stadig vigtig især udenfor banen og 
især for den dygtigste del af denne gruppe, som har ambitioner 
om at spille golf på højt niveau. Derfor er det vigtigt at have 
fokus på at oplyse og uddanne forældrene om, hvordan man 
bedst muligt støtter sine børn i deres udvikling.

Betydningsfulde parametre Målgruppe tilpasning

Hcp 54-37 Hcp. 36-18,1 Hcp. 18-8

Antal huller 9 huller 18 huller 18 huller

Hullængde Rød tee Klub tee Klub tee

Spilleform/ format Slagspil max, hulspil, sociale  
spilformer (four-ball)

Slagspil max, hulspil, sociale  
spilformer, (greensome)

Slagspil max, hulspil, sociale  
spilformer, (foursome)

Turnerings-omfang 1 gang om ugen 1 gang om ugen 1-2 gang om ugen

Individuelt/hold Individuelt/makker og hold Individuelt/makker og hold Individuelt/makker og hold

Regler Alm. golfregler med fokus på 
læring

Alm. golfregler Alm. golfregler

Læring til spilleren Udvikling, etikette, sikkerhed Udvikling, etikette,  
nye spilformer

Udvikling, etikette, 
selvstændighed

Geografi Klub- og distriktsniveau Klub- og distriktsniveau Klub-, distrikts og evt.  
landsplan

Forældre-/voksenrolle Forældre-/voksenhjælp Forældre-/voksenstøtte Forældre-/voksenstøtte

Tabel 5: Tilpasning af golf til målgruppen - 16-24 år
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Alder: 10-18 (24)år
Hcp: Elite-spilleren (10-+8)

BAGGRUND
I 2018 vandt Danmark VM for herrer med det yngste hold no-
gensinde! To af holdets tre spillere, Nicolai Højgaard og Rasmus 
Højgaard, var stadig juniorspillere, mens tredjemanden, John 
Axelsen, lige var over juniorgrænsen med sine 20 år. 

At de allerdygtigste danske juniorer er i verdensklasse, har vi 
gennem tiden flere beviser for. Bl.a. har både Emily Pedersen og 
Nicolai Højgaard vundet EM for hhv. herrer og damer mens de 
stadig var juniorspillere. I 2013 vandt Emily Pedersen som bare 
17-årig og i 2018 gjorde Nicolai Højgaard hende præstationen 
efter ligeledes som bare 17-årig. 

Vi er som nation stolte af vores internationale topniveau. Og vi 
har også tradition for at markere os med langt større præsta-
tioner end det må forventes - vores lille lands størrelse taget i 
betragtning. På trods af nedgangen i antallet af juniorer ligger 
vi heldigvis på samme høje niveau, når vi ser på vores allerdyg-
tigste juniorspillere. Desværre ser vi dog et fald i niveauet på 
spillerne lige under den øverste elite. Det er en bekymrende 
tendens. Hvis dybden i eliten forsvinder kan det på lidt længere 
sigt få konsekvenser for vores internationale præstationer. Det 
vurderes, i forlængelse heraf, at den nuværende top-elitestruktur 
er af høj kvalitet, og derfor bevares denne i den nye struktur. 
Dette bakkes også op af statistikken, der viser, at andelen, der 
spiller turneringer i denne gruppe, er høj i forhold til de resteren-
de grupper. Derimod fokuseres der i den nye struktur på at sikre 
et godt turneringsudbud til den del af spillerne, der endnu ikke 
er en fast del af eliten, men er godt på vej og har ambitioner om 
at blive det (den såkaldte sub-elite).

Hvis vi fortsat vil udmærke os internationalt og bevare vores høje 
niveau, har vi behov for gode og attraktive udviklingsmiljøer. 
Det betyder, at vi skal prioritere rammerne for børn og unges 
turneringsgolf; børn skal have nogle at spille med, konkurrere 
med, udvikle sig sammen med, for at nå deres fulde potentiale. 
Fokus på juniorgolf er afgørende for at opnå international succes 
for vores dygtigste golfspillere og skabe en livslang kærlighed og 
involvering i golf for så mange børn og unge som muligt.

Idrætslig fokus: I et udviklingsperspektiv, bør man ved denne 
gruppe fokusere på alsidig træning, men dog også begynde 
specialiseringen. Denne gruppe vil være i vækstspurten. Dren-
gene har ofte ”lemmedaskersyndromet”, dvs. misproportione-

ring mellem krop, arme og ben, mens pigerne øger fedtlaget 
betydeligt. Det betyder, at den grundlæggende tekniktræning 
skal tilpasses den voksende krop ift. fysik, taktik og mentaltræ-
ning. Med tanke på, at spillerne her ofte har store golfambitioner 
og allerede er dygtige teknisk, er det vigtigt, at de bakkes op, 
hvis de i en periode oplever tilbagegang i spillet pga. de store 
kropslige ændringer, de går igennem. I denne del ligger også 
en del træning med det mentale, som de kan bruge mange år 
fremadrettet.

Karakteristika: Der sker en stigende bevidsthed omkring 
præferencer og vennegrupperinger hos denne aldersgruppe. 
Der sker for denne gruppe en øget uafhængighed af forældre, 
men forældreopbakning til konkurrenceidrætten er afgørende, 
da det kan være en hård verden at indgå i. Denne gruppe møder 
også stigende krav fra omverdenen da f.eks. skolen intensiveres. 
Der begynder også at opstå nye følelser og tiltrækning mod nye 
aktiviteter og relationer, dog vil den gruppe, der er mest seriøse 
omkring deres golfspil ofte søge at udfolde dette inden for deres 
sportslige netværk. Denne gruppe stiller større krav til oplevelser, 
som udfordrer dem, og selvom de prioriterer relationer højt, er 
der også tale om en gruppe, der er meget seriøse med deres 
sport, og de motiveres primært af, at det er udfordrende og, at 
de oplever en udvikling I deres golfspil.

Barrierer: I denne periode skal spillerne vælge mellem mange 
forskellige aktiviteter, men spillere på dette niveau, vælger ofte at 
prioritere sporten. Det betyder samtidig, at kravene til tidsforbru-
get på træning og konkurrencer øges, hvis man vil blive i sporet 
mod toppen. Det bliver mere ”seriøst” og en alt-eller-intet-kultur 
risikerer at ekskludere de næstbedste på sigt. Det er dermed 
afgørende, at der etableres en struktur, der har en tydelig retning 
mod toppen, så man hele tiden har noget at stile efter, men at 
der samtidig er en tryg ramme, der giver mulighed for, at spiller-
ne kontinuerligt udfordres, så de kan udvikle og rykke sig, når det 
enkelte barns forhold og forudsætninger for udviklingsryk går op 
i en højere enhed.  Det skal vi skabe en rugekasse for.

BEHOV OG BETYDNINGSFULDE PARAMETRE

MOTIVATION HOS SPILLEREN
DYGTIGGØRE SIG/UDVIKLING AF KOMPETENCER, 
HAVE DET SJOVT, BLIVE UDFORDRET, VARIATION, 
GLÆDEN VED SELVE SPORTEN, FORDYBELSE, AT 
BLIVE EN DEL AF ET FÆLLESSKAB

Elite

10-18 
(24) år
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BETYDNINGSFULDE PARAMETRE I GOLF
Antal huller: Niveauet hos denne gruppe er så højt, at 18 
huller kan skabe værdi og udfordringer, der passer til denne 
gruppe. 

Hullængde: Det anbefales, at denne gruppe spiller fra klub 
tee. De allerbedste bør også spille fra back tee, når deres fysik 
tillader dette.

Spilleform/format: Specielt i den dygtigste del af denne 
gruppe er det vigtigt, at der begyndes at spille turneringer fra 
scratch, da spillerne på denne måde kan måle deres niveau 
direkte mod andre spillere; her er hulspil et oplagt spilformat 
at starte med.

Turneringsomfang: Det er afgørende, at spillerne får spillet 
en masse, så deres interesse for golf fastholdes, og de oplever, 
at de udvikler sig hele tiden. De bør spille turneringer 1-2 dage 
om ugen og derudover være gode til selv at initiere træning 
og spil flere gange ugentligt. Træningsengagement er et afgø-
rende fokusområde, hvis målet er præstationsorienteret. 

Individuelt/hold: Det anbefales, at alle i denne gruppe både 
oplever at spille individuelt, sammen med en makker og på 
hold. Dermed skal det samlede turneringsudbud til denne 
gruppe gerne indeholde mulighed for alle tre dele og samti-
dig sikre, at der er balance i turneringskalenderen samt med 
den øvrige træning. 

Regler: Det er afgørende, at der er fokus på at gøre reglerne 
til en medspiller frem for en modspiller hos denne gruppe. Det 
betyder, at der skal være fokus på at lære spillerne om deres 
muligheder inden for golfreglerne.

Læring til spilleren: Inden for regler bør der være fokus på 
etikette. Golf har nogle rigtig gode værdier omkring sprog-
brug, behandling af andre mennesker, naturen mm. som både 
i sportslige og personligt sammenhæng udvikler spillerne.
Personligt og sportsligt bør der være fokus på udvikling, 
herunder især taktiske færdigheder, som course management, 
samt fysiske færdigheder tilpasset deres fysiske udviklings-
stadie.

Geografi: For en stor del af denne gruppe, kan der godt 
findes et behov for at måle sig med andre på samme ni-
veau og dermed at spille turneringer på landsplan. Foruden 
Danmarksturneringen for ungdom bør denne gruppe se i 
retning af eliteturneringer, som ranglisteturneringer, DGU Elite 
Tour DM’er og Årgangsmesterskaberne. For den allerdygtigste 
del af denne gruppe kan der også være et behov for at spille 
enkelte turneringer internationalt.

Forældre-/voksenrolle: Forældreopbakning er vigtig, især 
udenfor banen og især for den dygtigste del af denne gruppe, 
som har ambitioner om at spille golf på højt niveau. Derfor er 
det vigtigt at have fokus på at oplyse og uddanne forældre-
ne om, hvordan man bedst muligt støtter sine børn i deres 
udvikling.
Niveauet hos denne gruppe er så højt, at det er afgørende, 
at de også lærer at stå på egne ben på golfbanen og lærer at 
tage egne beslutninger omkring deres spil. Caddiemulighed 
kan både støtte og hæmme denne udvikling alt afhængig af 
caddiens kompetencer. Derfor bør der udvikles en omfangsrig 
guide i et forsøg på at uddanne en eventuel caddie, så denne 
på bedst mulig måde kan støtte den størst mulige udvikling 
hos den enkelte spiller. 

 

Betydningsfulde parametre Målgruppe tilpasning

Handicap 10 - +8

Antal huller 18 huller

Hullængde Klub tee/back tee

Spilleform/format Slagspil, hulspil og forskellige sociale spilformer, som foursome

Turneringsomfang 1-2 gange i ugen

Individuelt/hold Individuelt/makker/hold

Regler Alm. golfregler

Læring til spilleren Udvikling i golfspillet, etikette, selvstændighed

Geografi Distrikts- landsplan og evt. internationalt

Forældre-/voksenrolle Forældre-/voksenstøtte

Tabel 6: Tilpasning af golf til målgruppen - 10-18 (24) år
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Arbejdet med at identificere behov og betydningsfulde 
parametre, som er gennemgået i det foregående, er mundet 
ud i en overordnet struktur for aktivitets- og turneringsgolf for 
U25 spillere. Denne fremgår af figur 4.

GÆLDENDE PRINCIPPER 
Hold- makker- og individuelt
Det første gennemgående og vigtige princip for den nye 
struktur er, at alle U25 spillere uanset alder og niveau skal 
have mulighed for at spille hold- makker og individuelt spil. 
For spillere med et lavt niveau er alle disse spilelementer 
inkorporeret i træfkoncepterne og for den resterende gruppe 
findes der turneringer af alle tre typer på alle niveauer.

Progression og udvikling 
Den nye struktur er også opbygget således, at man kan stige 
i niveau og møde nye udfordringer, eller man kan stige i alder 
og møde nye udfordringer. Uanset motivationen er progres-
sion for den enkelte nemlig afgørende. Der findes et udbud 
til alle niveauer og alle aldre, men lige så vigtigt er det, at man 
kan føle sig hjemme i strukturen, uanset om man stiler mod 
toppen, eller om man ønsker at spille golf ud fra en anden 
motivation end præstationsoptimering.

På nuværende tidspunkt fokuseres der med alderen i sti-
gende grad på præstationer og resultater, mesterskaber og 
medaljer. Modellen er så at sige ”bygget til at miste medlem-
mer”, da kravene til træningsmængde, konkurrencedeltagelse 

og talent gradvist øges op mod toppen af “pyramiden”. For 
at skabe rum til at flere børn og unge bliver i golf og gøre 
det attraktivt for inaktive, sene startere eller andre, der dyrker 
idræt i andet regi, skal der skabes muligheder for at dyrke golf 
på andre præmisser. Det skal være muligt at hoppe ud og ind 
af ”pyramiden”, hvis man f.eks. ikke ønsker eller kan fortsætte 
mod toppen. 

Handicapgrænser 
Hovedprincip:  Grænserne for hver enkelt turnering er den 
generelle anbefaling, som i langt de fleste tilfælde vil være 
passende for det enkelte barn.

Undtagelse 1:  I turneringer hvor der spilles med handicap skal 
børn, der flyttes til en anden turnering/række ligge indenfor 
en defineret handicapmargin. Er det ikke tilfældet, er det ikke 
niveaumæssigt forsvarligt at rykke barnet op eller ned i ni-
veau. Handicapintervallet fremgår af turneringsbetingelserne 
til de enkelte turneringer.

Undtagelse 2:  Ved scratch turneringer er det kun muligt at 
spille i en anden række end den, man er tiltænkt, hvis det er 
en række, hvor ens handicap er højere end rækkens anbefa-
ling. Her er det i særlig grad vigtigt at være opmærksom på, 
om det enkelte barn er mentalt klar til det.

På de følgende sider gennemgås turneringerne én for én. 

DEN NYE AKTIVITETS- OG TURNERINGSSTRUKTUR
Arbejdet med at identificere behov og betydningsfulde 
parametre, som er gennemgået i det foregående, er mundet 
ud i en overordnet struktur for aktivitets- og turneringsgolf for 
U25 spillere. Denne fremgår af figur 4.

GÆLDENDE PRINCIPPER 
Hold- makker- og individuelt
Det første gennemgående og vigtige princip for den nye 
struktur er, at alle U25 spillere uanset alder og niveau skal 
have mulighed for at spille hold- makker og individuelt spil. 
For spillere med et lavt niveau er alle disse spilelementer 
inkorporeret i træfkoncepterne og for den resterende gruppe 
findes der turneringer af alle tre typer på alle niveauer.

Progression og udvikling 
Den nye struktur er også opbygget således, at man kan stige 
i niveau og møde nye udfordringer, eller man kan stige i alder 
og møde nye udfordringer. Uanset motivationen er progres-
sion for den enkelte nemlig afgørende. Der findes et udbud 
til alle niveauer og alle aldre, men lige så vigtigt er det, at man 
kan føle sig hjemme i strukturen, uanset om man stiler mod 
toppen, eller om man ønsker at spille golf ud fra en anden 
motivation end præstationsoptimering.

På nuværende tidspunkt fokuseres der med alderen i sti-
gende grad på præstationer og resultater, mesterskaber og 
medaljer. Modellen er så at sige ”bygget til at miste medlem-
mer”, da kravene til træningsmængde, konkurrencedeltagelse 

og talent gradvist øges op mod toppen af “pyramiden”. For 
at skabe rum til at flere børn og unge bliver i golf og gøre 
det attraktivt for inaktive, sene startere eller andre, der dyrker 
idræt i andet regi, skal der skabes muligheder for at dyrke golf 
på andre præmisser. Det skal være muligt at hoppe ud og ind 
af ”pyramiden”, hvis man f.eks. ikke ønsker eller kan fortsætte 
mod toppen. 

Handicapgrænser 
Hovedprincip:  Grænserne for hver enkelt turnering er den 
generelle anbefaling, som i langt de fleste tilfælde vil være 
passende for det enkelte barn.

Undtagelse 1:  I turneringer hvor der spilles med handicap skal 
børn, der flyttes til en anden turnering/række ligge indenfor 
en defineret handicapmargin. Er det ikke tilfældet, er det ikke 
niveaumæssigt forsvarligt at rykke barnet op eller ned i ni-
veau. Handicapintervallet fremgår af turneringsbetingelserne 
til de enkelte turneringer.

Undtagelse 2:  Ved scratch turneringer er det kun muligt at 
spille i en anden række end den, man er tiltænkt, hvis det er 
en række, hvor ens handicap er højere end rækkens anbefa-
ling. Her er det i særlig grad vigtigt at være opmærksom på, 
om det enkelte barn er mentalt klar til det.

På de følgende sider gennemgås turneringerne én for én. 

Figur 4: Den overordnede aktivitets- og turneringsstruktur
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TRÆF: Til og med10 år
Hcp: Et højt handicap eller uden banetilladelse

JUNGLETRÆF – KONCEPTET
Jungletræf er en aktivitet for de nyeste og yngste børn. Koncep-
tet danner rammen for, at nye børn i turneringsgolf introduceres 
til det at spille golf på en golfbane på en sjov, simpel og legende 
måde. 

ORGANISERING
Træftanken er opstået ud af målgruppens behov, for med det 
samme man starter til golf at deltage i aktiviteter og turneringer 
i nærområdet udenfor almindelig træningssammenhæng. Gen-
nem inspiration fra andre sportsgrene, står det klart, at fleksible 
træf af et par timers varighed, er ideelt til denne målgruppe, 
der både er forældreafhængig og har brug for frie og fleksible 
rammer ift. at fastholde lyst og koncentration. 

Derfor etableres der 27 træffællesskaber i hele landet, og alle 
klubber tilknyttes et sådant fællesskab. Typisk består et træffæl-
lesskab af 6-7 klubber. Klubberne i træffællesskaberne lægger på 
skift anlæg til et træf (Jungletræf/Super6) på et valgfrit tidspunkt 
i den sidste hele uge af hver måned i sæsonen. Dette betyder, 
at børn og voksne altid ved, hvornår på måneden de kan regne 
med at komme til træf, og samtidig giver det de enkelte klubber 
frihed og fleksibilitet til at vælge, hvornår det passer godt hos 
dem, f.eks. i forhold til belægning i klubben, mulighed for at få fri-
villige til at hjælpe, sammenkoble med andre aktiviteter mm. Det 
er målet, at hver klub afholder ét træf hvert år, hvilket vil betyde, 
at man i fællesskab kan tilbyde alle børn i denne målgruppe på 
tværs af hele landet at deltage i et træf hver måned i sæsonen i 
deres nærområde. 

Brug af klubfaciliteter

Junglegolf er et fleksibelt spil, der kan afvikles på mange for-
skellige faciliteter, og derfor kræver det eksempelvis ikke, at den 
store bane lukkes, hvis klubben ikke ønsker dette. Junglegolf 
kan afvikles på et stort græsareal, driving range, par-3 bane, pay 
and play bane, intermidiate bane, 18-hulsbane, eller hvad den 
enkelte klub har til rådighed. 
Et træf varer ca. 2 timer inklusiv en fælles afslutning med fokus på 
det sociale. Det, der kræves af klubben, er nogle frivillige og en 
koordinerende hånd. Til at bakke op om dette, vil alle træffælles-
skaber få tilknyttet en træfperson fra distriktet, der i videst mulig 

udstrækning vil hjælpe træffællesskaberne med at koordinere, 
arrangere og afvikle træffene i fællesskab.  

Samarbejde og frivillige

Forhåbningen er, at alle klubber kan finde en frivillig, der vil være 
træfansvarlig for klubben. I 2020 vil distrikternes træfansvarlige 
indbyde til en opstartsdag, hvor man kan hilse på hinanden, 
prøve koncepterne, få stillet alle sine spørgsmål og få forvent-
ningsafstemt. 

Vi håber også, at disse fællesskaber på sigt kan blive en base for 
samarbejde om andre områder af juniorgolfen, da det altid er 
mere fordelagtigt at løfte i fællesskab. F.eks. kan man lave rekrut-
tering, camps, træningsbesøg og mange andre ting sammen.

Materialer

Til at lette afviklingen mest muligt stilles alle materialer til træf-
fællesskaberne til rådighed fra DGU’s sekretariat:
1. Hvert træffællesskab får en ”jungletræf-taske” med de

materialer, der skal bruges til at afvikle et træf og denne
kan cirkulere mellem klubberne i træffællesskabet alt ef-
ter, hvilken klub, der skal afvikle det næste træf.

2. Hver træfansvarlig i de forskellige træffællesskaber får en
træf-mappe, hvor praktiske oplysninger kan findes. F.eks.
en kontaktliste til de andre træfansvarlige i de andre klub-
ber i træffællesskabet, beskrivelser at spilkoncepter, plan
for afvikling mm.

3. Præmier til alle deltagere til alle afdelinger.

JUNGLETRÆF

U11

Højt hcp.
eller uden

banetilladelse
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JUNGLEGOLF - SPILKONCEPTET
Til hvert træf spilles der efter konceptet ”junglegolf”, som tager 
udgangspunkt i målgruppens behov. Det betyder, at spillerne 
møder et velkendt set-up, som skaber tryghed, og derudover 
møder de både velkendte, men også nye golfvenner. 

Aktiviteten er inddelt i to forskellige sværhedsgrader sådan, at 
juniorerne opnår progression og, at aktiviteterne matcher deres 
evner. De to sværhedsgrader opnås ved, at junglegolf spilles på 2 
forskellige baner, en krokodille- og en gorillabane, der sættes op 
efter samme skabelon ved hvert træf.

Krokodillebanen sættes op på driving range eller et andet 
større græsareal, mens gorillabanen sættes op på f.eks. en 
par-3 bane, en intermediate bane eller hvor det passer bedst 
ift. klubbens faciliteter. Opsætningen af banerne er enkle 
og forholdsvis ens på begge baner. Der skal typisk sættes 

teestedsmarkeringer op, lægges en hulahopring, der udgør 
hullet, samt markeres nogle udfordringsområder, f.eks. ved at 
folde en presenning ud. 

På krokodillebanen er der 6 korte huller (ca. 20-60m), mens 
der er 9 huller (ca. 50-100m) på gorillabanen. Men det kan 
selvfølgelig tilpasses klubbens faciliteter. I stedet for at benytte 
teestederne på den prædefinerede bane sættes der teesteds-
markeringer i fairway, så juniorerne starter tættere på hullet. 
Man kan sagtens sætte teestedsmarkeringerne nogle nye 
steder fra gang til gang for på den måde at udvikle juniorer-
nes evner til course management helt uden, at dette ellers 
italesættes. 

Selve spilkonceptet kan endvidere benyttes i forbindelse med 
træning, skolegolf og rekruttering. 

Præmiering
Da det overordnede fokus ligger på det sociale, på op-
levelsen og på indlæringen foregår præmieringen som 
en fælles aktivitet. Det kan f.eks. være ved at afslutte med 
kage, saft og præmieoverrækkelse. Alle deltagere får en 
medalje, fordi de har deltaget. Dermed er alle vindere.



Pige, der spiller golf for første gang og bruger et SNAGjern.
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JUNGLETRÆF
Junglegolf spilles ikke alene på andre baner, end dem vi ken-
der; også udstyret er tilpasset til målgruppen. På begge baner 
spilles der med SNAGjern (se billede 1). SNAGjern er et golfjern 
i plastik, der er lettere at svinge og har et større køllehoved, 
så det er lettere at ramme bolden og få den op at flyve. Dette 
jern er lettere at håndtere og giver succesoplevelse fra første 
gang, man prøver at slå et golfslag. Juniorerne lærer intuitivt 
at ramme bolden i midten af køllehovedet. Med et SNAGjern 
er der ikke behov for at træne og fokusere en masse på teknik; 
oplevelsen af at ramme en bold, kommer helt naturligt, og 
derfor kan fokus være på leg og sjov, præcis som målgruppen 
har behov for.  Ønsker nogle børn at spille med deres eget 
jern, er det selvfølgelig helt okay. Formålet er helt overordnet 
at udvikle og bevare lysten til golf.

Til junglegolf spilles der også med andre bolde. På krokodille-
banen spilles der som udgangspunkt med floorball-bolde, og 
på gorillabanen spilles der med tennisbolde. De større bolde 
har ligesom jernene den fordel, at de er lettere at ramme, og 
derfor kan de være med til at øge antallet af succesoplevelser 
markant. De to forskellige slags bolde understøtter også en 
naturlig golfudvikling hos børnene. Floorball-bolde er i kraft af 
deres lille vægt og hullerne i bolden let påvirkelige af vinden. 
Derfor begynder spillerne uden at tænke over det at tage 
højde for vinden, når de slår. En tennisbold har en smule mere 
vægt bag sig og er dermed mulig at slå længere. Tennisbol-
den er derfor rigtig god at introducere, når barnet har styr på 
floorball-bolden og søger større udfordringer. Skiftet til tennis-
bolden vil ofte betyde at svinghastigheden øges.

Overblik over bolde, udstyr og målgrupper i Junglegolf

I starten er det ofte hensigtsmæssigt, at de voksne hjælper 
juniorerne med at bestemme hvilken bane og bold, de skal 
spille med. Som udgangspunkt kan anbefalinger følges, men 
med tiden kan juniorerne selv begynde at bestemme, hvilken 
bane de vil spille, og om de vil spille for sig selv eller i hold. Det 
betyder altså, at det enkelte barn ikke skal starte på krokodil-
lebanen, hvis de allerede første gang finder sig bedst tilpas på 
gorillabanen. Der sker en naturlig progression mellem baner-
ne, men det enkelte barn bør bare spille der, hvor det bedst får 
matchet dets behov og synes, det er sjovt.

Junglegolf er mere end større bolde og køller; det er et spil, 
man leger sig igennem. Forestil dig et levende brætspil, hvor 
man følger junglestien rundt på en kompakt bane med hygge 
og forældre på sidelinjen eller måske endda med på banen. På 
junglestien ligger golfhullerne, men indimellem disse møder 
man junglekrigerne, og så kaster man også med jungleternin-
gen. På terningen er der små opgaver, der skal løses, så man kan 
komme videre til næste hul. Denne del af junglegolf gennemgås 
i det følgende. 

Bane Bolde og udstyr Hvem

Krokodillebanen Floorball-bold og SNAGjern Nyeste og yngste

Gorillabanen Tennisbold og SNAGjern Øvede
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JUNGLETERNINGEN
Når juniorerne følger junglestien rundt på banen, møder de 
forskellige opgaver og udfordringer. Disse opgaver fremgår af 
jungleterningen som kastes mellem hullerne (når man møder 
en junglekriger). Lidt ligesom når man spiller brætspil. 

Terningen viser en øvelse i motorik og bevægelse, der er 
tilpasset målgruppens fysiske behov. Opgaverne i motorik og 
bevægelse indeholder for de yngste øvelser i at kravle, krybe, 
hoppe, hinke, løbe etc. (krokodillebanen). Til de ældste inde-
holder opgaverne derudover øvelser i styrke og fart (gorillaba-
nen). Opgaverne er tilpasset spillets fortælling og univers. Alle 
opgaver har dermed en kort fortælling; et eksempel på dette 
kunne være: ”Tigeren sidder på spring, slip væk ved at hoppe 
på ét ben til det næste hul.” 

JUNGLEKRIGERNE
Junglekrigerne er frivillige, der hjælper med, at juniorerne får en 
god dag. Junglekrigerne placeres på junglestien, hvor de har 
til opgave at hjælpe spillerne. Det vil sige, at de hjælper med, 
at juniorerne får kastet jungleterningen og hjælper dem med 
at klare øvelserne. For at spillet bliver en succes, skal man som 
junglekriger sørge for at leve sig ind i jungleuniverset. 

Krokodillebanen kræver ca. 3 junglekrigere og gorillabanen 
kræver ca. 3 junglekrigere. 

Rollen som junglekriger er vigtig, da disse både er garant for, 
at spillet forløber efter planen og, at juniorerne får en god 
oplevelse. Samtidig med, at juniorerne lærer at begå sig på en 
golfbane, lærer de naturligt om sikkerhed. Det er derfor også 
junglekrigerens opgave at sørge for, at sikkerheden er god. En 
anden opgave er at agere guide, hvis nogle børn kommer i tvivl. 
Junglekrigeren er den, man spørger, hvis junglen pludselig viser 
tænder, og noget uforudset dukker op.

JUNGLEHULEN 
På begge baner er der en hule, der laves med et camouflagenet, 
som kan være en lille hyggekrog for børn, der har brug for en lille 
pause. Typisk vil en af junglekrigerne holde til her. Til jungletræf 
kan der opstå lidt ventetid. Hvis dette sker, kan juniorerne bruge 
junglekrigerens hule til at hygge i, indtil der igen er plads på ba-
nen. Måske er grillen endda tændt, eller der er kaffe og saftevand 
og andre aktiviteter til rådighed.

JUNGLESTIEN 
For at komme sikkert igennem junglen, skal spillerne følge 
junglestien rundt på banen. Denne er markeret med små 
fodspor i jorden. 
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Træf: 11-18 (24) år
Hcp: Et højt handicap eller uden banetilladelse

UNGDOMSTRÆF - KONCEPTET 
Ungdomstræf, kaldet Super6, er en aktivitet for de lidt ældre 
børn og unge som er nye i turneringsgolf. Træffene tager 
udgangspunkt i de forskellige delelementer, som denne gruppe 
efterspørger, som f.eks. turneringer og spil på bane og at skabe 
udvikling i golfspillet. Vigtigst skal træffene være et mødested for 
at danne de afgørende fællesskaber, det kræver at blive fastholdt 
i golfsporten, når man er ny i denne alder.  

ORGANISERING
Ungdomstræffene organiseres på samme måde- og i de samme 
træffællesskaber, som jungletræffene (læs om dette på s. 22). 

Klubberne i træffællesskabet bestemmer selv, om man vil afvikle 
jungletræf og Super6 på de samme dage i de samme klubber, 
på samme tid eller i forlængelse af hinanden, eller om man vil 
afvikle de to typer træf på forskellige dage i forskellige klubber 
alt efter, hvordan den enkelte klub og det enkelte træffællesskab 
finder det bedst i forhold til klubbernes øvrige virke. Men ved at 
løfte i flok og dele aktiviteterne mellem klubberne minimeres 
ressourceforbruget for den enkelte golfklub samtidig med, at 
målgruppen kan spille regelmæssige turneringer og skabe sig et 
netværk i golfsporten.

Brug af klubfaciliteter

Super6 består af en række direkte implementérbare koncepter, 
der gør det let for den enkelte klub at afvikle et træf. Det er 
forskelligt fra koncept til koncept hvilke af klubbens faciliteter, 
der anvendes. Se eksempler på Super6 koncepterne i afsnittet: 
”Super6 – spilkoncepterne” s. 27. En del af koncepterne udgøres 
af spil på bane, disse kan afvikles på alt fra 18-hulsbaner til 9-huls-
baner, pay and play baner, intermediate baner mm. Når det kan 
lade sig gøre, opfordres der til, at disse aktiviteter afvikles på 9 
af klubbens 18-hulsbane, da det er dette, denne gruppe uden 
sammenligning efterspørger allermest. Dog anerkender vi, at det 
vigtigste er, at de kommer ud at spille; så kan det ikke lade sig 
gøre at bruge klubbens 18-hulsbane, er andre alternativer bedre 
end ingenting. 

Nogle af spilkoncepterne afvikles ikke på banen, men f.eks. på 
træningsanlægget, f.eks. ”Drive, pitch and putt” og DGU Short 

Game.  Andre spilkoncepter kræver noget specifikt udstyr, f.eks. 
Trackman combined. Derfor opfordres der til, at man som klub 
overvejer, hvilke spilkoncepter, der egner sig bedst til at blive af-
viklet i klubben, så man i træffællesskaberne kan fordele træffene 
mellem sig for, at de understøtter de enkelte klubbers styrker. 

Materialer

Til at lette afviklingen mest muligt stilles alle materialer til træf-
fællesskaberne til rådighed fra DGU’s sekretariat:
1. Hvert træffællesskab får en ”Super6-taske” med spilkon-

cepter og de materialer, der skal bruges til at afvikle et
træf. Denne kan ligesom jungletaskerne cirkulere mellem
klubberne i træffællesskabet alt efter, hvilken klub, der
skal afvikle det næste træf.

2. Hver træfansvarlig i de forskellige træffællesskaber får en
træf-mappe, hvor praktiske oplysninger kan findes. F.eks.
en kontaktliste til de andre træfansvarlige i de andre klub-
ber i træffællesskabet, beskrivelser af spilkoncepter, plan
for afvikling og oversigt over opgaver, der skal løses i for-
bindelse med træffene.

3. Præmier til afdelinger. Se afsnittet: ”Præmiering” neden-
for.

Præmiering
I denne turnering er der fokus på udvikling. Det betyder 
ikke, at der ikke skal kåres vindere, men det prioriteres at 
præmiere evner og udvikling frem for scratch vindere. En 
sådan struktur kan give incitament til at øve evner, som 
har stor betydning for succes i sporten på den lange 
bane og dermed understøtte spillernes udvikling. Se 
eksempler på præmiering, der understøtter spillernes 
udvikling på de fire udviklingsparametre i tabel 8.

SUPER6

U25

Højt hcp.
eller uden

banetilladelse

Tabel 8: Eksempler på præmiering der understøtter udvikling

Parametre Eksempler på præmiering

Det sociale Bedste makkerpar, bedste flight

Det tekniske Færrest put, tættest på midten i drivet, største 
udvikling i sæsonen (procentvis fald i hcp.)

Det fysiske Hurtigste flight, færrest skridt

Det mentale Færrest bolde i bunkers, færrest bolde i strafom-
råder
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SUPER6 - SPILKONCEPTET
Super6 er en samlet betegnelse for de spilkoncepter, der er ud-
viklet til denne målgruppe. Fælles er, at det er færdige koncepter, 
som er lette for klubberne at gennemføre og alle spilkoncepter-
ne har fokus på det sociale. Et træf varer cirka 3 timer og består 
typisk af en fælles opvarmningsaktivitet, en sjov turnering og 
en fælles afslutningsaktivitet. Følgende er eksempler på hvilke 
spilkoncepter, der kan udgøre Super6. Mange vil kunne nikke 
genkende til spilformaterne: 

1. Four-ball
2. Greensome
3. Drive pitch and putt
4. DGU Short Game
5. Speed golf
6. Trackman combined

Det er ikke et krav, at man bruger disse koncepter. Har en klub 
lyst til at gennemføre et andet koncept, der er egnet til denne 
målgruppe, er det helt okay. Det kunne f.eks. være en turnering 
inspireret af US Kids, det svenske Golf Eventyret eller noget helt 
tredje. De færdige koncepter sikrer bare, at alle klubber kan 
afholde et arrangement fuld af kvalitet. 

Hvert år er der mulighed for at udvikle nye Super6 koncepter, 
som klubberne kan benytte således, at aktivitets-konceptet 
kontinuerligt udvikler sig og ikke bliver kedeligt for hverken 
deltagere eller afviklere. Disse koncepter udvikles med afsæt 
i deltagernes efterspørgsel og den nyeste viden om børn og 
unges behov.

TEMAER OG FOKUSOMRÅDER
Alle afdelinger har specifikke fokusområder. Disse fokusområder 
skal dels understøtte deltagernes udvikling og dels sikre, at de 
får alle de værdier, som golf tilbyder, med sig. Hver afdeling af 
Super6 har typisk fokus på et område indenfor følgende fire 
parametre: 1) det sociale, 2) det tekniske, 3) det fysiske og 4) det 
mentale.

Tabel 9: Udviklingsområder for Super6-målgruppen

Parametre Eksempler på præmiering

Det sociale Bedste makkerpar, bedste flight

Det tekniske Færrest put, tættest på midten i drivet, største 
udvikling i sæsonen (procentvis fald i hcp.)

Det fysiske Hurtigste flight, færrest skridt

Det mentale Færrest bolde i bunkers, færrest bolde i strafom-
råder

Parametre Eksempler på udviklingsområder

Det sociale Samarbejde, fair play, at være sin egen dommer, 
medspiller vs. modstander, etikette, sprog, sikker-
hed, etc.

Det tekniske Deltagelse, putning, indspil, retning, etc.

Det fysiske Udholdenhed, styrke, at dyrke flere sportsgrene, 
balance, etc. 

Det mentale Course management, selvtillid, plads til at fejle, etc.
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Hcp. 
<54

D-TOUR

U25

D-Tour består af 6 afdelinger og finalespil (Super Cup, Mini Cup 
og Maxi Cup – se hvilke rækker, der spiller om deltagelse i hvilke 
finalespil i tabel 10.) fordelt på U13, U16, U19 og U25. Hver grup-
pe spiller på 3 forskellige niveauer: First, Future og SuperFuture.

Se turneringsstrukturen, der spilles efter på næste side. 

Hver afdeling afvikles 6 forskellige steder fordelt i hele landet på 
fastsatte spilledage. Som udgangspunkt afvikles der én turnering 
i hvert distrikt per afdeling. Dog afholdes der per afdeling to 
turneringer i distrikt 4. Årsagen til denne geografiske placering er 
fordelingen af U25 spillere i Danmark; 1/3 af alle U25 spillere har 
hjemmeklub i distrikt 4, og det er afgørende, at alle får mulighed 
for at deltage i deres nærområde. Spillerne tilmeldes derfor som 
udgangspunkt i eget distrikt, men det er muligt at spille en afde-
ling i et andet distrikt end ens eget, f.eks. hvis man er på ferie i et 
andet distrikt. Dette skal gerne være med til at øge fleksibiliteten i 
turneringen.

Mini Cup og Maxi Cup

Mini Cup og Maxi Cup er et finalestævne for D-Tour der afvikles i hhv. øst og vest. De bedste fra de indledende afdelinger i distrikterne 
møder hinanden i denne turnering. Distrikt 1, 2 og 3 møder hinanden i vest, og distrikt 4 og 5 møder hinanden i øst.
Også til Mini- og Maxi Cup spilles der med ”Ryder Cup” som forbillede, dog i et lidt mindre format over 2 dage. Det vigtige er, at man 
bliver en del af et hold, og skal spille forskellige spilformer som Four-Ball og Singler.
Det vindende hold får medaljer og selvfølgelig den eftertragtede vandrepokal. Men finalestævnerne er her altoverskyggende en 
kæmpe stor oplevelse for alle deltagere.

Individuel turnering: Til og med 24 år
Hcp: 54 og ned

D-TOUR - KONCEPTET
D-Tour er en individuel turnering bestående af en handicap-
regulerende turnering og en social fælles afslutning. D-Tour er 
en mulighed for at styrke samværet med andre golfspillere i 
distriktet og en god turnering at deltage i, når man er klar til at 
spille turneringer på nye baner og gerne vil møde en masse 
andre børn og unge, der spiller golf.

Uanset om man gerne vil noget mere med golf og med tiden 

spille eliteturneringer eller om man bare gerne vil spille for sjov 

uden at fokusere på elitegolf, er D-Tour en god turnering. Der 

er fokus på det sociale, og samtidig er der fokus på udvikling af 

den enkelte. Således er turneringen også med til at forberede 

overgangen til de lavere handicapgrupper og f.eks. 

ranglisteturneringer og Elite Tour. 

Tabel 10: Finalespil i D-Tour

First 54-37 Future 36-18,1 SuperFuture 18-4

U13

U16

U19

U25

Maxi Cup
Super Cup

Mini Cup

Super Cup
Super Cup er et landsdækkende finalestævne for D-Tour. De bedste fra de indledende afdelinger i hvert af de fem distrikter møder 
hinanden i denne turnering. Til Super Cup spilles der med ”Ryder Cup” som forbillede over tre dage. Her bliver man en del af et hold, og skal 
spille forskellige spilformer som: Foursome, Four-Ball og Singler. Det vindende hold i hver række får æren og selvfølgelig den eftertragtede 
vandrepokal.  Det er en turnering med overnatning og holdhygge i massevis. Super Cup’en handler naturligvis mest om, at få spillet en 
masse  golf, men uden for banen er der også arrangeret en masse sjovt,  der kan være med til at ryste spillerne sammen.
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U13 First Future SuperFuture

Anbefalet hcp. 54-37 36-18,1

Teested Begynder tee Rød tee

Antal huller 9 huller 9 huller

Spilleform/format Slagspil max DDB Slagspil max DDB

<18

Klub tee

18 huller 

Slagspil max DDB

Voksenrolle Voksenmarkør

U19 First Future SuperFuture

Anbefalet hcp. 54-37 36-18,1

Teested Rød tee Klub tee

Antal huller 9 huller 18 huller

Spilleform/format Slagspil max DDB Slagspil max DDB

<18

Klub tee

18 huller 

Slagspil max DDB

U16 First Future SuperFuture

Anbefalet hcp. 54-37 36-18,1

Teested Begynder tee Klub tee

Antal huller 9 huller 9 huller

Spilleform/format Slagspil max DDB Slagspil max DDB

<18

Klub tee

18 huller 

Slagspil max DDB

Voksenrolle Voksenmarkør

U25 First Future SuperFuture

Anbefalet hcp. 54-37 36-18,1 18-4

Teested Rød tee Klub tee Klub tee

Antal huller 9 huller 18 huller 18 huller

Spilleform/format Slagspil max DDB Slagspil max DDB Slagspil max DDB

Tabel 11: D-Tour - rækker og spilformater
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 Det er vigtigt, at den indlagte konkurrence matcher de behov 
og udviklingsområder, der har udviklings-potentiale i en given 
alder og på et givent niveau. De indlagte konkurrencer vil variere 
fra gang til gang. 

De indlagte konkurrencer har også to yderligere fordele i forhold 
til denne målgruppes behov. For det første hjælper de til, at 
selvom man skulle have en dårlig dag på golfbanen, så er der lidt 
at spille efter hele vejen rundt på runden. For det andet hjælper 
disse konkurrencer til at fremhæve forskellige evner fra gang til 
gang og vil med stor sandsynlighed også være med til at kåre 
forskellige vindere fra afdeling til afdeling. 

Præmiering
Hver afdeling afsluttes med 
fællesspisning* og præmieover-
rækkelse for rækkerne. Denne 
turnering har fokus på udvikling 
samt meningsfyldt konkurrence 
for den enkelte. Derfor præmieres 
nettovindere til hver afdeling, da 
golfsportens handicapsystem 
netop sørger for en menings-
fyldt konkurrence for alle uanset 
niveau. Derudover præmieres de 
små indlagte konkurrencer, som 
nævnt ovenfor.

Parametre Eksempler på udviklingsområder

Det sociale Fair play, at være sin egen dommer, medspiller vs. modstander, etikette, sprog, etc.

Det tekniske Færrest put, tættest på midten i drivet, flest ramte fairways, tættest flaget etc.

Det fysiske Længste drive, højeste svinghastighed

Det mentale Course management, selvtillid, plads til at fejle, etc.

TEMAER OG FOKUSOMRPDER TIL D-TOUR
Alle afdelinger har specifikke fokusområder. Disse fokusområder 
skal dels understøtte deltagernes udvikling og dels sikre, at de 
får alle de værdier, som golf tilbyder, med sig. Eksempler på ud-
viklingsområder, der kan være i fokus til de forskellige afdelinger 
findes i tabel 12.

Vi kender indlagte konkurrencer fra mange golfturneringer i 
klubben, f.eks. tættest flaget, færrest puts, længste drive mm. 
Ved at indlægge små konkurrencer i D-Tour, f.eks. en 
puttekonkurrence, kan det give spillerne incitament til i særlig 
grad at fokusere på dette parameter.

Tabel 12: Udviklingsområder for D-Tour-målgruppen

* Spisning er på grund af logistiske årsager ikke inkluderet i distrikt 4.
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RANGLISTER
Turneringerne er tællende til DGU’s ranglister samt D-Tour 
ranglisten.

D-Tour ranglisten

Til de enkelte afdelinger af D-Tour, spilles der om point til D-Tour 
ranglisten. Det er placeringen på denne rangliste, der afgør 
hvem, der kommer med til finalespillene. D-Tour ranglisten kan 
opdeles på distriktsniveau, alder og på handicap, så spillerne har 
mulighed for at sammenligne egne resultater med jævnaldren-
de, andre spillere på samme niveau eller inden for distriktet ift. at 
følge med i, hvordan man ligger til at komme med til finalerne. 
Pointene fordeles efter nettoscore. Det er en spillers 4 bedste re-
sultater, der tæller til ranglisten. Det betyder, at der er plads til at 
have en dårlig runde eller misse en afdeling og stadig være med 
i kampen om pladserne på distriktsholdet. Dette skal også være 
med til at øge fleksibiliteten i turneringen. Den spiller, der har 
opnået flest point, når alle afdelinger er færdigspillet, er vinder af 
rækken i det pågældende distrikt. Spillerens handicap fredag kl. 
12.00 før sidste afdeling er bestemmende for, hvilken række man 
udtages indenfor.

DGU’s ranglister

For alle de rækker, der spiller 18 huller, gælder det, at deres resul-
tater registreres på DGU’s ranglister ift. alder.  Dette er blevet ind-
ført, fordi det kan være svært at komme ind i eliteturneringerne 
i overgangen til at være elitespiller. Således er det nu muligt for 
de spillere, der ikke kommer ind i ugens eliteturnering at samle 
point ind til ranglisterne gennem D-Tour, og så kan de forsøge at 
komme ind i eliteturneringerne igen ugen efter. 
Her præciseres det, at det ikke er meningen, at spillerne skal 
spille alle D-Tour afdelinger og alle eliteturneringer, men udeluk-
kende, at der suppleres op med D-Tour i overgangen til elitetur-
neringerne. Derfor kan det også forventes, at D-Tour overlapper 
med eliteturneringer i turneringskalenderen. 
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Makker turnering: Til og med 24 år
Hcp: 36 og ned

MAKKER CUP - KONCEPTET
Makker Cup er en greensome-turnering med handicap. Mål-
gruppen er spillere med handicap 36 og derunder. 

Turneringen afvikles over 2-4 spilledage. Makker Cup er en 
mulighed for at spille med en god veninde/kammerat og for 
(måske) at stifte nyt bekendtskab med en makkerturnering og 
det at spille hulspil mod andre. I Makker Cup kommer deltagerne 
også ud at opleve nye baner og møder en masse andre børn og 
unge, der spiller golf.

Makker Cup er en turnering med fokus på sjov og samspil. 
Konceptet trækker på nyere tanker om mere intenst og hurtigt 
golfspil. F.eks. som vi kender det fra GolfSixes. I Makker Cup spilles 
der i puljer med 4 makkerpar, der alle møder hinanden over 18 
huller. Der spilles 6 hullers hulspil som greensome mod hvert 
par i puljen. Dermed skal man præstere hele tiden, og samtidig 
starter man hurtig på en frisk igen, hvis en enkelt match går 
skidt. Dette giver golfspillet en større dynamik, og derudover er 
det sjovt. Dertil tilføjes et taktisk element, hvor hvert makkerpar 
minimum skal bruge 2 af hver af de to spillers drive på de 6 hul-

ler. Det vil sige, at et makkerpar på de seks huller, en match løber 
over, skal bruge spiller A’s bold minimum to gange og spiller B’s 
bold minimum to gange. 

Makker Cup løber over 4 spilledage. Alle makkerpar spiller både 
første og anden runde, som ligger med ca. 2 ugers mellem-
rum. De bedste par fra anden runde går herefter videre til en 
finaleweekend (tredje- og fjerde spilledag). Det vil sige, at alle 
makkerpar er garanteret minimum at deltage i de første to eta-
per. Makker Cup er opdelt på U16 og U25. Det er alderen på den 
ældste spiller i hvert makkerpar, der afgør hvilken række man skal 
spille i. Dvs. at man godt kan danne makkerpar med sin fætter 
på 17 år, selvom man kun er 13 år gammel. I så fald spiller man i 
U25-rækken. 

Alle par får ved hver afdeling matchende caps. Dette kan medvir-
ke til at skabe en holdfølelse, og alle får på denne måde noget, 
de kan bruge i- og udenfor turneringen. Caps’ne hjælper også 
til, at alle kan følge med I hvem, der er på hold sammen. På både 
1. og 2. spilledag afsluttes der med socialt samvær i puljen, når 
man drikker en sodavand sammen i klubhuset. Til finaleweek-
enden er der overnatning og en masse social hygge på tværs af
makkerparrene, og turneringen afsluttes med en flot præmie-
overrækkelse.

MAKKER CUP
Hcp. 

36 og ned

U25
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1. spilledag:
• 4 makkerpar i hver pulje spiller 

alle mod alle, 6 huller mod 
hver (1. – 6. hul, 7. – 12. hul og 
13. – 18. hul). Greensome m.
hcp - hulspil.

• Nr. 1 og 2 i hver pulje går 
videre til finalespil A på anden 
spilledag. Nr. 3 og 4 i hver pulje
går videre til finalespil B på 
anden spilledag. 

• Der spilles på 4 golfbaner for 
U16 og U25 (geografisk fordelt 
rundt i landet).

• På hvert spillested er der 8 
puljer i U16 og 8 puljer i U25 
dvs. i alt 128 spillere på hver 
golfbane. I alt kan 256 U16 
spillere og 256 U25 spillere 
deltage i turneringen.

2. spilledag:
• På anden spilledag spiller 4 

A puljer og 4 B puljer på hver 
bane i begge aldersgrupper. 
Deltagerne spiller i de samme 
par som på første spilledag. 
Det vil sige, at det er de sam-
me spillere på anden spilledag, 
men i nye puljer.

• De 4 makkerpar i hver pulje 
spiller alle mod alle, 6 huller 
mod hver (1. – 6. hul, 7. – 12.
hul og 13. – 18. hul).

• Nr. 1 i puljen går videre til fina-
leweekenden (3. - 4. spilledag), 
hvor de tilbageværende U16 
spillere samles på én bane og 
de tilbageværende U25 spille-
re samles på én bane.

3.- 4. spilledag  
(finaleweekenden)
• Der spilles på 1 golfbane for

U16 og 1 golfbane for U25.
• 4 A puljer og 4 B puljer dvs. i alt 

64 spillere på hver bane.
• 4 makkerpar i hver pulje spiller

alle mod alle, 6 huller mod 
hver (1. – 6. hul, 7. – 12. hul og 
13. – 18. hul).

• Nr. 1 i hver pulje går videre til 
finalepuljen, der spilles dagen 
efter. De resterende hold spiller 
en greensome slagspils max 
turnering dagen efter med 
gunstart.

Figur 5: Spilforløbet i Makker Cup

Første spillerunde Anden spillerunde

Nr. 1 i puljen

Nr. 1 i puljen

Nr. 1 i puljen

Nr. 1 i puljen

Nr. 1 i puljen

Nr. 3 i puljen

Nr. 2 i puljen

Nr. 4 i puljen

Makkerpar 1
Makkerpar 2
Makkerpar 3
Makkerpar 4

A-finalespil
1’ere fra A-puljer dag 2

Finalerunde dag 1 Finalerunde dag 2

Makkerpar 1

Makkerpar 1

Makkerpar 2

Makkerpar 2

Makkerpar 3

Makkerpar 3

Makkerpar 4

Makkerpar 4

A-pulje

B-pulje B-finalespil

1’ere og 2’ere fra dag 1

3’ere og 4’ere fra dag 1 1’ere fra B-pulje dag 2

Makkerpar 1
Makkerpar 2

Greensome 
slagsspilsturne-
ring for resten

B-Finalen

A-Finalen

Makkerpar 3
Makkerpar 4

Makkerpar 1
Makkerpar 2
Makkerpar 3
Makkerpar 4
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end, hvis de spiller flere huller nogle få gange. Det betyder, at 
denne gruppe af spillere nu får mulighed for at spille en 9-hullers 
turnering i løbet af ugen og samtidig har weekenden fri til at 
spille en anden turnering; muligvis en 18-hullers turnering, hvis 
nogle af spillerne i denne gruppe har mod på det. 

Holdturneringen er derudover med til at forberede overgan-
gen til de lave handicapgrupper og Danmarksturneringen for 
ungdom for de spillere, der har ambitioner om at dyrke konkur-
rencegolf på et endnu højere plan. Læs mere om Danmarkstur-
neringen for ungdom på side 36. 

HOLDTURNERINGEN BESTÅR AF 3 RÆKKER OG 
AFVIKLES I 4 ETAPER. 
I alle puljer spilles alle mod alle med både en hjemmekamp og 
en udekamp, dvs. hvert hold kommer til at spille optil 3 udekam-
pe og 3 hjemmekampe. Holdene består af 4 spillere, som spiller 
en Four-Ball og 2 singler. 

TURNERINGENS 4 ETAPER:
1. Indledende puljekampe
2. Mellemrunder til der er højst 4 hold tilbage i hver række

i hver landsdel.
3. 4 landsdelsfinaler, 2 i øst og 2 i vest
4. Landsfinale

HOLDTURNERINGEN
Hcp. 

54-18

U25

Holdturnering: Til og med 24 år
Hcp: 54-18

HOLDTURNERINGEN - KONCEPTET
Holdturneringen er en holdturnering, der spilles på hverdags-
aftener over 9 huller. Man deltager med 4 spillere på et hold, 
og holdet spiller i puljer á 3-4 hold, hvor man spiller på både 
ude- og hjemmebane. Der spilles i 3 rækker opdelt på handicap, 
en B-række, en A-række og en Mesterrække. Holdturneringen 
er en mulighed for at styrke samværet med andre golfspillere i 
klubben og at lære spillere fra andre hold/klubber at kende. Hvis 
man som klub ikke har mulighed for selv at stille et helt hold, op-
fordres der til at lave aftale med en eller flere andre klubber om 
et fusionshold. Det vigtigste er, at alle U25 spillere får mulighed 
for at spille på et hold.

Golf er en individuel sport, men i netop Holdturneringen har 
man mulighed for at spille på hold sammen med nogle andre, 
og det udvikler teamspirit, fællesskab og sociale kompetencer. 
Holdturneringen er en god mulighed for at få U25 spillerne ud at 
spille golf regelmæssigt, og turneringen passer godt ind i børn 
og unges øvrige liv, da den spilles på hverdage og kun over 9 
huller. Således tager turneringen ikke lige så lang tid at spille som 
en almindelig 18 hullers turnering. Denne gruppe opnår langt 
større udvikling i deres golfspil, når de spiller færre huller ofte 

Tabel 13: Holdturneringen - rækker og spilformat

U16 B-række A-række Mesterrække

Anbefalet hcp. 54-37 36-28 28-18

Teested Begynder tee Klub tee Klub tee

Antal huller 9 huller 9 huller 9 huller

Spilleform/format Hulspil uden hcp. Hulspil uden hcp. Hulspil uden hcp.

Voksenrolle Voksenmarkør

U25 B-række A-række Mesterrække

Anbefalet hcp. 54-37 36-28 28-18

Teested Rød tee Klub tee Klub tee

Antal huller 9 huller 9 huller 9 huller

Spilleform/format Hulspil uden hcp. Hulspil uden hcp. Hulspil uden hcp.

Voksenrolle Voksenmarkør
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Holdturnering: Til og med 24 år 
Hcp: Ca. 18 og ned

DANMARKSTURNERING FOR UNGDOM - KONCEPTET
Turneringen henvender sig til U25 spillere, der dyrker golf på et 
seriøst niveau, har lyst til at konkurrere på højt plan og ambitio-
ner om at udvikle deres golfspil til højest mulige niveau. 

Danmarksturneringen for ungdom er en integreret del af den 
samlede Danmarksturnering. Der spilles på Danmarksturnerin-
gens fastlagte spilleweekender og den øverste række i Dan-
marksturneringen for ungdom skal på sigt have samme status 
som Elitedivisionen.

Udvikling af elitespillere og indslusning i 
Danmarksturneringen

På nuværende tidspunkt er Danmarksturneringen flagskibet 
i størstedelen af de danske golfklubber, når det kommer til 
elitegolf. Derfor bør juniorerne integreres i denne turnering på 
en måde, der understøtter deres udvikling på bedst mulig vis. 
Aktuelt spiller en del juniorer allerede med i Danmarksturnerin-
gen, men det er ikke altid med til at understøtte en god og sund 
udvikling af den enkelte golfspiller. Spiller en juniorspiller med i 
Danmarksturneringen, bør de foruden at være teknisk klar til det, 
være klar fysisk, socialt og mentalt.  

Ser vi til andre sportsgrene er der ikke andre steder, hvor helt 
unge børn spiller med i den bedste række for voksne. Det 
skyldes dels, at der er for stor fysisk og mental forskel, men det 
skyldes også, at børn i andre sportsgrene arbejder sig op gen-
nem ungdomsrækkerne og dermed har noget at stile imod og 
se frem til. Det betyder også, at ungdomsmesterskaber i andre 
sportsgrene har en langt større prestige end det på nuværende 
tidspunkt gør sig gældende i golf. Flere fodbold- håndbold- og 
ishockeyklubber bryster sig f.eks. af at være Danmarks mest 
vindende klub, da de inkluderer ungdomsmesterskaber i deres 
måling af succes. Juniorer bør have samme høje prioritet i en 
golfklub. 

Det er Danmarksturneringen, som er styrende og definerende 
for elitearbejdet i de fleste golfklubber og derfor naturligt, at 
det er klubbens hold i Danmarksturneringen, som løber med 

opmærksomheden. Vi drømmer om at spille juniorerne ind på 
denne vigtige arena. At skabe en holdturnering for U25 med 
lige så meget opmærksomhed, prestige og fokus som de øvrige 
rækker. Vi mener, at ungdomsrækken kan blive en rigtig god 
rugekasse for talentarbejdet og være med til at forberede spil-
lerne til Danmarksturneringen for voksne. I ungdomsrækken vil 
deltagerne møde andre børn og unge, som arbejder målrettet 
på at blive bedre til golf. 

Børn er forskellige, og der vil være nogle der godt kan være en 
del af den nuværende Danmarksturnering, men i et børne- og 
unge udviklingsperspektiv, mangler der et niveau, hvor lan-
dets bedste kan prøve sig selv af mod landets øvrige elite på 
ungdomsniveau. Særligt for drengespillere mangler der ofte en 
indgang til elitegolfen, der er præget af mange spillere, vente-
lister og fyldte hold. Derfor skal U25 spillere - ligesom senior og 
veteraner - have deres egen plads i Danmarksturneringen. Med 
U25 aldersgrænsen åbnes der samtidig for de grupper af spillere, 
som har været fanget i et vakuum mellem at være for gamle til 
juniorturneringer og ikke have et handicap, som er lavt nok til 
eliteturneringer.  

DANMARKSTURNERINGEN 
FOR UNGDOM

Hcp. 
 ca.18 og 

ned

U25
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SPILLERE I DANMARKSTURNERINGEN FOR UNGDOM
Der er ikke en fast handicapgrænse for deltagelse i Danmarkstur-
neringen for ungdom, hvilket svarer til den øvrige Danmarkstur-
nering. Danmarksturneringen for ungdom skal ses som skridtet 
efter Holdturneringen og inden herre/dame-rækken i Danmarks-
turneringen. Dette betyder, at der altså ikke er nogen handicap-
grænser for deltagelse i Danmarksturneringen for ungdom. Det 
vigtige er, at de voksne omkring spillerne er med til at vurdere, 
om de er klar til og har ambitioner om at deltage i turneringen 
særligt med tanke på det mentale niveau, da dette er en elitetur-
nering, hvor fokus er på direkte konkurrence og resultater.

Hvert hold består af 4 spillere (både piger og drenge).  3 af hol-
dets 4 spillere skal være U21 (til og med 20 år) og den 4. spiller 
må være helt op til og med 24 år (U25). Det vil sige, at der ikke 
er en nedre aldersgrænse for spillerne i denne turnering. Der 
spilles 1 foursome og 2 singler. Har klubben svært ved at stille et 
klubhold, er det muligt at lave et fusionshold med andre nærlig-
gende klubber, som står i samme situation. 

Juniorprincipper i 
Danmarksturneringen

Hovedprincip 1 (16-18 år):
For juniorer mellem 16-18 år er det meget individuelt, 
om man passer bedst ind i ungdomsrækken eller i herre/ 
damerækken. Det anbefales derfor, at personer tæt på ju-
niorer i denne aldersgruppe hjælper med at afgøre, hvor 
man skal spille. Her bør det altid være barnets bedste, der 
ligger til grund for valget og dermed ikke f.eks. klubbens 
mulighed for at stille hold, vinde mm. 

Hovedprincip 2 (U16-spillere):
Det anbefales, at U16-spillere spiller Danmarksturnering 
for ungdom og dermed som udgangspunkt ikke spiller 
på et hold i herre/dame-rækken.

Undtagelse 1: 
U16 spillere bør undtagelsesvis spille i herre/dame-ræk-
ke, såfremt det vurderes at være til det bedste for barnets 
udvikling. I dette tilfælde bør vurderingen bero på, at 
barnet både mentalt, socialt, fysisk og teknisk får mere ud 
af at spille i herre/dame-rækken end i ungdomsrækken. 

1. For Elitedivision og 1. division damer gælder det, at 
U16 piger kan deltage uden dispensation, hvis golf-
klubben har vurderet, at dette gavner den enkelte 
spillers udvikling.

2. For Elitedivision, 1. division og 2. division herrer gæl-
der det, at U16 drenge kan deltage uden dispensa-
tion, hvis golfklubben har vurderet, at dette gavner 
den enkelte spillers udvikling.

3. Der kan søges dispensation for deltagelse af U16 
spillere i alle lavere rangerende divisioner/rækker for
både damer og herrer. En dispensation gives, hvis 
golfklubben (træner, leder, forældre) har vurderet 
og begrundet, at dispensationen tjener spillerens 
behov.
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DANMARKSTURNERINGEN FOR UNGDOM

Opbygningen af Danmarksturneringen for ungdom

Danmarksturneringen for ungdom samler de bedste U25 hold i Danmark, hvor man får spillet spændende kampe mod andre hold 
på samme høje niveau. I Danmarksturneringen for ungdom er der fokus på konkurrence, herunder udvikling af den enkelte, men 
også det sociale, der opstår, når man spiller for sit hold og repræsenterer sin klub.

Danmarksturneringen for ungdom – ÅR 1

Vi har valgt at lave en “kvalifikationsturnering” forud for opstart af ungdomsrækken, som skal bruges til at placere klubbens hold i 
Elitedivisionen, 1. division eller kvalifikationsrækken. 

Det er valgt både for at finde et aktuelt styrkeforhold af de forskellige ungdomshold, men også for at skabe en sjov og motiverende 
optakt til ungdomsrækken. Så har spillerne noget relevant og vigtigt at træne frem mod over vinteren. Kvalifikationsturneringen 
afvikles både øst og vest for Storebælt.

Den landsdækkende Danmarksturnering for ungdom spilles som udgangspunkt i 3 rækker: 
Elitedivisionen, 1. division og kvalifikationsrækken.

Figur 6: Danmarksturneringen for ungdom - spilhierarki 

Elitedivision

1. Division vest

Kvalifikationsrække vest Kvalifikationsrække øst

1. Division øst

Vest

Pulje 1

Pulje 1 Pulje 1

Pulje 2

Pulje 2 Pulje 2

Pulje 3

Pulje 3 Pulje 3

Pulje 4

Pulje 4 Pulje 4

Øst

Tabel 14: Danmarksturneringen for ungdom - rækker og spilformat

Elitedivisionen (V/Ø) 1. Division (V/Ø) Kvalifikationsrækken (V/Ø)

Anbefalet hcp. <5 <10 <18

Teested Back tee Klub tee Klub tee

Antal huller 18 huller 18 huller 18 huller

Spilleform/format Hulspil uden hcp. Hulspil uden hcp. Hulspil uden hcp.
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Figur 8: Danmarksturneringen for ungdom/op- og nedrykningsspil 1. division

1. division

Pulje 1

Pulje 1

Pulje Oprykningsspil

Vinder pulje 1
Vinder pulje 2

Vinder pulje 1
Vinder pulje 2

Vest

Øst

Vinder af oprykningsspil

Vinder af oprykningsspil

Pulje 2

Pulje 2

Oprykning til Elitedivision

Figur 7: Danmarksturneringen for ungdom/finalespil elitedivisionen. 

Elitedivision

Elitedivision vest

Pulje Semifinale Finale/Bronzekamp

Vinder elitedivision vest
Nr. 2 elitedivision øst

Vinder semifinale 1
Vinder semifinale 2

Semifinale 1 Finale 1

Semifinale 2 Bronzekamp

Nr. 2 elitedivision vest 
Vinder elitedivision øst

Vinder semifinale 1
Vinder semifinale 2

Elitedivision øst

Figur 9: Danmarksturneringen for ungdom/op- og nedrykningsspil kvalifikationsrækken 

Kvalifikationsrækken

Pulje 1

Pulje 1

Pulje 3

Pulje 3

Pulje Oprykningsspil

Vinder pulje 1
Vinder pulje 2

Vinder pulje 1
Vinder pulje 2

Vinder pulje 3
Vinder pulje 4

Vinder pulje 3
Vinder pulje 4

Vest

Øst

Vinder af oprykningsspil

Vinder af oprykningsspil

Vinder af oprykningsspil

Vinder af oprykningsspil

Pulje 2

Pulje 2

Pulje 4

Pulje 4

Oprykning til 1. division
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VINTER TOUR

Individuel turnering: Til og med 24 år 
Hcp: 54 og ned

VINTER TOUR- KONCEPTET
Turneringen henvender sig til U25 spillere, der har lyst til at holde 
golfen og fællesskaberne lidt ved lige henover vinteren. 

Turneringen indføres for at skabe en mere sammenhængende 
årskalender for U25 spillerne. Mange spillere tabes ud af golf 
henover vinteren, hvor der ikke er meget aktivitet for denne 
gruppe. Det er ærgerligt, da det viser sig, at rigtig mange af 
spillerne gerne vil holde golfen og fællesskaberne vedlige selv, 
når vejret ikke er optimalt. 

Turneringen var primært tænkt til den gruppe af spillere, der er 
kommet godt ned i handicap og spiller meget, men testene af 
denne turnering har meget positivt vist, at går man til golf, så er 
det fordi, man synes det er sjovt og gerne vil spille en masse, og 
det er uanset, om man har et højt eller et lavt handicap. Derfor 
mener vi også, at der bare skal åbnes op og inkluderes så mange 
som muligt i denne turnering.  

SPILFORMATET
Vinter Tour spilles 4 gange henover vinteren (i november, de-
cember, januar og februar). Den afvikles i alle 5 distrikter således, 
at alle spillere - uanset hvor de bor - har mulighed for at spille 
forholdsvis tæt på deres hjemmeklub. 

Der spilles som udgangspunkt slagsspil max DDB med handicap 
på 9 og 18 hullers runder alt efter, hvad det enkelte barn har 
lyst til. Dette kan dog variere fra gang til gang og fra distrikt til 
distrikt, da turneringen vil blive tilpasset de klubber, som tilbyder 
at lægge bane til. F.eks. kan det være, at der til en afdeling spilles 
SIM-golf, til en anden afdeling spilles der på en 18-hulsbane, 
og en tredje afdeling spilles der på en pay and play bane. Alle 
afdelinger afsluttes med lidt kakao og kage eller lignende og en 
lille beskeden præmieoverrækkelse. 

Formålet med turneringen er - alt overskyggende - at lave en 
hyggelig dag, hvor spillerne kommer ud og får spillet en sjov 
turnering. 

Hcp. 
 54 og ned

U25
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GIRLS ONLY TOUR
DGU har oplevet stor efterspørgsel fra golfpigerne på arrange-
menter kun for piger. Der er længere mellem pigerne i golfklub-
berne i dag, og mange piger trives som en del af den over-
ordnede ungdomsafdeling, men efterspørger også specifikke 
aktiviteter, hvor de sammen med andre piger kan dyrke deres 
sport. Ofte er der få piger i den enkelte klub, og et godt netværk 
på tværs af landets golfpiger er derfor vigtigt for at fastholde 
pigerne i golfsporten.

Girls Only Tour er en super god turnering til netop dette, og 
derfor bevares den også i sin nuværende form med den ene 

ændring, at aldersgrænsen udvides op til og med 24 år (U25), 
så turneringen passer ind i den øvrige struktur. Hvis du vil læse 
mere om denne turnering henvises der til danskgolfunion.dk/
girlsonlytour 

DGU SHORT GAME
Udvikling og fleksibilitet. Dette er nøgleordene i DGU Short 
Game, og er grunden til, at det er vigtigt at bevare denne tur-
nering i den nye struktur. DGU Short Game taler lige ind i nogle 
af de tendenser, der præger udviklingen i danskernes måde at 
dyrke sport. Spillet tager kortere tid og kan spilles, når det passer 
ind i den enkeltes kalender. Samtidig skaber det udvikling i del-

EKSISTERENDE TURNERINGER, DER FORTSÆTTER
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tagernes korte golfspil, hvilket er helt centralt i forhold til at opnå 
en overordnet udvikling i sit golfspil. DGU Short Game er en god 
mulighed for at skabe nogle gode oplevelser og en masse nye 
relationer, mens spillet samtidig udvikler spillernes korte spil – så 
de kan blive endnu gladere for golfsporten. Det gælder uanset, 
om der er tale om en hel ny golfspiller eller en øvet golfspiller. 

DGU ELITE TOUR, DM’ER, ÅRGANGSMESTERSKABER 
OG RANGLISTETURNERINGER
I den nye struktur bevares eliteturneringerne: DGU Elite Tour, 
ranglisteturneringerne, DM’erne og årgangsmesterskaberne. 
Danmark har igennem mange år produceret rigtig mange dyg-

tige golfspillere og store resultater på den internationale arena 
i forhold til landets størrelse. Det vurderes, at den nuværende 
top-elitestruktur er af høj kvalitet, og derfor bevares denne. Dette 
bakkes også op af statistikken, der viser, at andelen, der spiller 
turneringer i denne gruppe, er høj i forhold til de resterende 
grupper. 

Derimod fokuseres der i den nye struktur, som også tidligere 
nævnt, på at sikre et godt turneringsudbud til den del af spil-
lerne, der endnu ikke er en fast del af eliten, men er godt på vej 
og har ambitioner om at blive en fast del af eliten (den såkaldte 
sub-elite). 
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KOMMUNIKATION
Kommunikation er vigtig for at sikre, at alle kender til de aktivi-
tets- og turneringstilbud, der findes - og får lyst til at deltage! 
Derudover er det enormt vigtigt, at der i forandringsprocessen 
fra den gamle struktur til den nye foregår en meget tydelig 
kommunikation af ændringerne i forhold til at gøre overgangen 
så gnidningsløs som mulig. Dette er en stor opgave, og vi må 
forberede os på, at vi ikke lykkes med, at alle føler sig informeret 
fyldestgørende. Derfor skal vi også prioritere at gøre så meget 
som vi overhovedet kan og på alle de platforme, vi har til rådig-
hed.  

Kommunikation om ændringer til den nye struktur

Formidlingen omkring den nye aktivitets- og turneringsstruktur 
bliver skudt i gang i fjerde kvartal 2019. Her er 2019-sæsonen 
afsluttet, og klubberne begynder at se frem imod 2020. Herud-
over er det først på dette tidspunkt, at strukturen er helt på plads, 
og vi kan begynde at kommunikere ud om ændringerne på en 
præcis måde. Da der er tale om grundlæggende strukturelle 
ændringer af juniorgolf i Danmark, prioriteres det at kommunike-
re dette bredest muligt ud til klubberne. Vi vil også meget gerne 
gøre det i fora, hvor der er plads til dialog samt at modtage feed-
back. Derfor vil dette emne fylde Landsseminaret for juniorledere 
og trænere, hvor over 180 personer deltager, og op imod 80 
klubber er repræsenteret. Det vil endvidere blive taget med på 
samtlige regionalmøder der afholdes i hele landet for klubbernes 
bestyrelser. Her deltager over 200 personer fra 109 klubber. Den 
sidste, men måske vigtigste platform for dialog og udbredelse 
af kendskabet til den nye aktivitets- og turneringsstruktur, er 
distrikternes efterårs- og forårsmøder. Her er klubberne repræ-
senterede med deres juniorudvalgsansvarlige, og op imod 100 
klubber nås af denne vej. I forlængelse heraf, afholder distrikterne 
opstartsmøder, direkte målrettet klubbernes nye træfansvarlige, 
da dette er en hel ny måde at organisere turneringer, og dermed 
er der et ekstra behov for at uddanne og støtte op om ændrin-
gerne på netop dette specifikke område af den nye struktur.

Ved siden af disse fysiske dialogmøder vil den nye aktivitets- og 
turneringsstruktur og baggrunden herfor blive formidlet på alle 
DGU’s digitale og trykte platforme, herunder danskgolfunion.
dk, distrikternes hjemmesider, Golf.dk, magasinet Dansk Golf og 
vores sociale medier.

Kommunikationen omkring ændringerne er en løbende proces. 
Hovedvægten vil blive lagt i 4. kvartal af 2019 og 1.-2. kvartal af 
2020. Herefter vil kommunikationen fortrinsvis overgå til almin-
delig daglig kommunikation vedr. turneringerne.

Turneringskommunikation

Den daglige kommunikation vedr. den nye aktivitets- og turne-
ringsstruktur er også enorm vigtig. Dette er en af vores svaghe-
der i den nuværende struktur, og derfor har vi prioriteret at have 
et meget større fokus på dette. Det er vigtigt, at vi får kommuni-
keret klart og præcist om turneringsmuligheder løbende så flere 
børn og unge kommer ud at spille turnering, end tilfældet er på 
nuværende tidspunkt. Det er også en af de ting, der er blevet 
lettere med den nye aktivitets- og turneringsstruktur, da ensret-
ninger på tværs af landet netop muliggør en samlet kommuni-
kation omkring turneringsmulighederne for de enkelte spillere. 
Kommunikationen vil fortrinsvis foregå på følgende platforme: 
Golfbox, danskgolfunion.dk, distrikternes hjemmesider, golf.dk, 
sociale medier og via direkte kommunikation til de relevante 
udvalg og personer i klubberne. 

Slutteligt udvikles der en række materialer som distrikter, klubber 
og udvalg kan anvende direkte i deres kommunikation til spiller-
ne. Her er der tale om indbydelser, plakater til ophæng i klubber-
ne, opslag og videoer til hjemmesider og sociale medier og hvad 
der ellers måtte findes relevant ift. at formidle mulighederne i 
det nye turneringsudbud. Al kommunikation udformes indenfor 
det grafiske univers, der er tilknyttet den nye turneringsstruktur 
og de enkelte turneringer.

Særligt vedr. træf

Det er en målgruppe, der ofte skal have lidt mere hjælp til at få 
sig tilmeldt. Når man er etableret golfspiller, er sandsynligheden 
for, at man nok skal sørge for at få tilmeldt sig alle de ting, man 
har mulighed for og lyst til at spille stor, men når man er ny i golf 
kræver det lidt mere. Det kan godt være lidt skræmmende de 
første gange. Det kan derfor godt føles, som om man i sin kom-
munikation af mulighederne, siger og gør de samme ting igen 
og igen, men det er nødvendigt for at fange denne gruppe.

Særligt vedr. Danmarksturneringen for ungdom

Kommunikation vil foregå sammen med kommunikationen om 
den øvrige Danmarksturnering. Derudover vil der i begyndelsen 
blive lavet en del ekstra information i forhold til at oplyse om 
denne udvidelse af Danmarksturneringen og sikre, at klubber og 
U25 spillere får lyst til at deltage.

KOMMUNIKATION OG MATERIALER
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MATERIALER
En måde at højne kvaliteten af vores turneringer og skabe en 
unik og professionel ramme om vores aktiviteter er at skabe et 
univers, der tiltaler målgruppen og er med til at give dem en 
særlig oplevelse der adskiller sig fra den alm. golf, når de er til tur-
neringer. Derfor er der også fokus på, at de nye turneringer fødes 
ind i et univers, der tiltaler målgruppen og understøtter spillet og 
udviklingen hos det enkelte barn på bedst mulig vis. Udover at 
stille de materialer til rådighed, som der er behov for for at afvikle 
turneringerne på et højt kvalitetsmæssigt niveau, vil der også 
fremadrettet være præmier til turneringerne. 

Særligt vedr. Super6

Som nævnt stiller DGU’s sekretariat en række specifikke materia-
ler til rådighed i forbindelse med de nye træfaktiviteter: træfta-
sker, træfmapper og præmier.

Læs mere om materialerne til jungletræf på s. 22. 
Læs mere om materialerne til Super6 på s. 26. 

Alle materialer til Super6 er skabt i det samme univers, som 
både skaber en sjov og professionel ramme om turneringen. 
Der differentieres imellem farverne på de grafiske materialer ved 
de forskellige afdelinger, så hver afdeling fremstår unik. Dette er 
også med til at lette afviklingen for klubberne, da de lynhurtigt 
kan afkode hvilke materialer, de skal bruge til den pågældende 

afdeling – f.eks. skal alle de blå materialer bruges til afdelingen, 
hvor der spilles speed golf. Super6 tasken indeholder også en 
præmiepakke til hver afdeling. Klubberne er meget velkomne til 
at supplere denne med præmier fra egne sponsorer. Præmierne 
vil formegentlig bestå af bolde, som vi håber, kan være med til at 
understøtte endnu mere spil hos målgruppen. 

Særligt vedr. D-Tour og Makker Cup

Hvert distrikt har et D-Tour og et Makker Cup afviklingssæt, 
der skal være med til at danne en professionel og kvalitetsfyldt 
ramme om turneringerne. Disse indeholder bl.a. velkomstflag, 
der sættes op i værtsklubben for at gøre turneringerne til noget 
særligt. Alt udarbejdes i et grafisk univers, der passer til målgrup-
pen.

Derudover har hvert distrikt et antal flag, som spillerne signerer 
ved afhentning af scorekort og som derefter foræres klubben 
som tak for lån af bane. Dette skal også tjene til, at spillerne lærer, 
at der nogle klubber og anlæg, der bruger ressourcer på, at de 
kan komme ud at spille turneringer.

Alle spillere modtager også et bagmærke til deres første afdeling, 
som de kan hænge på deres bag, så alle kan se, at de har delta-
get. Endvidere får alle par til Makker Cup caps.
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SÆSONEN 2020
I sæsonen 2020 implementeres den nye aktivitets- og turne-
ringsstruktur og herunder de nye turneringer. Vi vil gøre alt, hvad 
vi kan for at skabe de bedste turneringer for alle golfspillende 
børn og unge i Danmark. Vi ved dog også allerede nu, at når 
man laver så gennemgribende ændringer, kan det ikke undgås 
at nogle ting skal tilpasses hen ad vejen. Vi vil derfor være åbne 
for at modtage feedback løbende og tilpasse strukturen, så den 
kommer til at fungere godt for alle.  

DE 5 JUNIORDISTRIKTER
Danmark er opdelt i fem juniordistrikter, som juridisk betragtes 
som selvstændige enheder (foreninger), med generalforsam-
linger, vedtægter, regnskab og valg til bestyrelsen. 

Juniordistrikterne spiller en helt afgørende rolle i forhold til at 
afvikle juniorturneringer lokalt og regionalt, samt at skabe et 
godt netværk mellem distriktets golfklubber. Vi ønsker at bevare 
og styrke juniordistrikterne, aktiviteterne samt det lokale samspil 
mellem golfklubberne, men i en ny organisering, der gør det 

muligt at bruge kræfterne der, hvor de gør den største forskel, 
nemlig i forhold til at få børn og unge ud at spille golf. 
Derfor nedlægges distrikterne som selvstændige juridiske en-
heder ultimo 2019, så den tunge administration, banefordeling, 
årskalender, generalforsamlinger, turneringsopsætning mm.  flyt-
tes ind til DGU’s sekretariat. Vi øger samtidig antallet af frivillige i 
distriktsledelsen fra de nuværende 4 personer til 7 personer, så 
der skabes et endnu stærkere team lokalt, der kan hjælpe med 
at få U25 spillerne på golfbanen. Distriktets kræfter kan således 
fremadrettet blive brugt der, hvor de virkelig gør en forskel. Sam-
tidig inkluderes distriktsledelserne under DGU på samme vilkår 
som andre frivillige og kan på den måde få godtgjort kørsel, 
tøjpakke samt dækkes af den samlede forsikring, hvis der skulle 
ske noget i forbindelse med, at man agerer som frivillig til fordel 
for juniorgolfen i Danmark.  

Denne organisering sikrer også, at strukturen bliver mere 
gennemsigtig for golfklubberne, når banebooking og turne-
ringskalender kommer fra ét sted på én gang – nemlig DGU’s 
sekretariat. Det sikrer desuden, at vi undgår overlap i turnerings-

DEN VIDERE PROCES
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KOMMENDE FOKUSOMRÅDER I DEN NYE AKTIVITETS- 
OG TURNERINGSSTRUKTUR
I det indledende arbejde er der - som det fremgår løbende i det-
te dokument - blevet identificeret flere vigtige områder, der skal 
være fokus på i den nye struktur. Førsteprioriteten har været at få 
skabt en struktur, hvor der er turneringer til alle og som er tilpas-
set det enkelte barn. Næste skridt er at udvikle på de omkring-
liggende områder, der skal støtte op om, at børn og unge i golf 
får en god oplevelse, en masse kvalitetstilbud samt, at vi får flere 
og flere børn og unge på banen. I næste del af projektet skal 
vi derfor samtidig med, at vi implementerer strukturen, udvikle 
viden, uddannelse og materialer på følgende områder: 

FORÆLDRESTRUKTUR
En struktur til forældre der kan hjælpe med at støtte op om 
deres børns turneringsgolf. Herunder hvordan børnene opnår 
udvikling samt lærer at blive selvstændige på golfbanen. Dette 
indebærer bl.a. et opgør med caddieforbuddet for de nyeste 
og yngste spillere, da det kan være en barriere for at tage hul 
på turneringsgolf, at man ikke kan have en tryg støtte i form af 
en forælder ved sin side den første gang, man skal deltage i en 
turnering. 

SYSTEMER OG GOLFBOXUDVIKLING
Udvikling af systemer, her tænkes der i høj grad på Golfbox, som 
vi har indgået et samarbejde med, om at udvikle systemet, så det 
kan håndtere de nye spilformer samt på sigt være den eneste 
base for tilmelding, så al tilmelding kan ske ét samlet sted. 

BØRNEREGLER
På sigt vil der også bliver taget hul på et arbejde med golfregler-
ne, så vi kan udviklet et egentlig sæt børneregler som vi kender 
det fra andre sportsgrene. Dette vil blive udarbejdet i en styre-
gruppe af uddannede dommere i Dansk Golf Union. 

kalenderen, bedre rotation af baner, stordriftsfordele i form af 
indkøb af præmier og tøj samt automatiserede processer. Ligele-
des kan vi skabe et ensartet turneringsudbud på tværs af landet, 
hvilket gør det muligt at lave fælles kommunikation, fælles 
turneringsbetingelser, fælles søge- og tilmeldingssystemer og i 
det hele taget en mere gennemskuelig struktur for børn, unge, 
forældre, frivillige, udvalg og klubber. Samtidig skabes mulighe-
den for at deltage i turneringer på tværs af distriktsgrænser. 
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