
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Juniorlejren	  er	  vendt	  stærkt	  tilbage	  
Af	  Julie	  Andersen	  &	  Louise	  Jakobsen	  
	  	  
To	  års	  pause	  
Den	  4.	  og	  5.	  august	  2015	  blev	  juniorlejren	  genindført	  efter	  to	  års	  pause.	  12	  af	  Mollerups	  juniorer	  
fra	  alderen	  8	  –	  15	  år	  deltog	  i	  juniorlejren	  –	  9	  drenge	  og	  3	  piger.	  Tidligere	  overnattede	  juniorerne	  i	  
telte	  på	  indspilsområdet,	  men	  i	  år	  var	  det	  med	  overnatning	  i	  juniorlokalet.	  
	  	  
Øvelse	  gør	  mester	  
Vejret	  holdte	  tørt	  og	  med	  solskin	  de	  to	  dage	  det	  stod	  på,	  hvilket	  selvfølgelig	  var	  en	  fordel	  med	  de	  
mange	  udendørstimer.	  Tirsdagen	  startede	  ud	  med	  træning	  på	  driving	  range,	  hvor	  Søren	  Jensen	  
instruerede	  juniorerne	  i	  preshotrutiner.	  Dernæst	  lærte	  Søren	  dem	  nogle	  gode	  putteøvelser,	  så	  de	  
kunne	  få	  mere	  kontrol	  over	  deres	  længder.	  Efter	  frokost	  sluttede	  nogle	  af	  Mollerups	  juniorelite	  
drenge	  sig	  til	  campen.	  Frederik	  Sejr,	  Jakob	  Sejr	  og	  Mads	  Røddik	  fremviste	  deres	  svingkompetencer	  
og	  fortalte	  om,	  hvordan	  det	  er	  at	  spille	  golf	  på	  et	  seriøst	  og	  højt	  niveau.	  
	  	  
	  



Den	  store	  bane	  
Derefter	  gik	  turen	  ud	  på	  den	  store	  bane,	  hvor	  der	  skulle	  spilles	  9	  huller.	  Også	  her	  deltog	  og	  hjalp	  
de	  to	  Sejr-‐brødre	  og	  Røddik	  til.	  For	  nogle	  af	  juniorerne	  var	  det	  første	  gang,	  at	  de	  skulle	  spille	  9	  
huller,	  så	  der	  var	  spænding	  og	  måske	  også	  lidt	  nervøsitet	  omkring,	  hvordan	  det	  mon	  ville	  gå.	  Men	  
spillet	  gik	  rigtig	  godt,	  og	  det	  ser	  lyst	  ud	  angående	  kommende	  elitespillere	  i	  fremtiden.	  Efter	  runden	  
fortsatte	  træningen,	  og	  denne	  gang	  stod	  den	  på	  indspilstræning.	  Her	  kunne	  det	  mærkes,	  at	  de	  
unge	  spillere	  var	  trætte	  efter	  en	  dag	  med	  mange	  inputs	  og	  meget	  golf.	  Men	  golf	  handler	  også	  
meget	  om	  udholdenhed,	  så	  det	  mærkede	  de	  på	  egen	  krop.	  
	  	  
Short	  game	  
Anden	  dagen	  begyndte	  kl.	  8.30,	  hvor	  morgenmaden	  stod	  klar.	  Bagefter	  var	  fokus	  på	  det	  korte	  spil.	  
Juniorerne	  blev	  udfordret	  gennem	  en	  short	  game	  test,	  som	  bestod	  af	  otte	  forskellige	  discipliner	  i	  
det	  korte	  spil.	  Par	  3-‐banen	  er	  god	  til	  at	  træne	  det	  korte	  spil,	  så	  den	  kom	  også	  i	  brug	  inden	  frokost.	  
Da	  maverne	  igen	  var	  blevet	  mættet	  inde	  hos	  Mollerupgaard,	  skulle	  juniorerne	  ud	  på	  den	  store	  
bane	  igen.	  
	  	  
Seje	  juniorer	  
Lejren	  blev	  afsluttet	  med	  præmieoverrækkelse.	  Under	  hele	  campen	  var	  der	  forskellige	  
konkurrencer,	  hvor	  resultater	  fra	  den	  store	  bane,	  par	  3-‐banen	  og	  short	  game	  testen	  spillede	  ind.	  	  
Her	  blev	  der	  kåret	  to	  samlede	  vindere	  for	  drengene	  og	  pigerne,	  og	  vinderne	  kunne	  tage	  
juniorcamppokalerne	  med	  hjem	  til	  næste	  år.	  Blandt	  pigerne	  var	  det	  Rosa	  Andersen	  som	  vandt,	  og	  
blandt	  drengene	  vandt	  Malte	  Nilsson.	  Men	  det	  var	  ikke	  de	  eneste	  præmier,	  der	  blev	  uddelt.	  Der	  
var	  nemlig	  en	  ekstra	  præmie	  til	  den	  junior,	  som	  havde	  gjort	  sig	  ekstra	  bemærket	  eller	  havde	  gjort	  
noget	  ekstraordinært	  i	  form	  af	  fx	  at	  hjælpe	  de	  yngre,	  være	  et	  godt	  forbillede,	  osv.	  Denne	  fine	  pris	  
gik	  til	  Albert	  Lunde.	  
Alt	  i	  alt	  en	  vellykket	  juniorlejr	  med	  glade	  unge	  spillere	  med	  masser	  af	  talent,	  og	  vi	  håber,	  at	  
succesen	  bliver	  gentaget	  igen	  næste	  år	  og	  fremover.	  
	   	  


