
Årsberetning junior 

Juniortreninger i regi av klubben ble gjennomført på mandager. 

6 spillere har gjennom sesongen deltatt i Narvesen-turneringer. To av disse har 

deltatt på mandagstreninger. De øvrige konkurransespillerne har trent med 

andre klubber. 

Vi håper å kunne øke antall aktive juniorer neste sesong, og det blir viktig for 

klubben å ha konkurransespillerne med på juniortreningene. Dette må bli en av 

de viktigste arbeidsoppgavene for sportslige ansvarlige og Pro, slik at vi sikrer 

fremtidig rekruttering. Gjennom å bygge et godt juniormiljø, vil også flere ta 

steget opp og konkurrere utenfor klubb. 

 

Aktive juniorer 

Julie Mathea Busch Braathen er nå rangert som 217 i Europa i J-16 klassen. Hun 

skal denne sesongen spille i J-19, og vil der møte de beste juniorene i Norge 

som er 3 år eldre. I de nasjonale turneringene i fjor, leverte hun en snittscore 

på 79,06 slag brutto pr runde. Hun tok 2 pallplasser på Srixon tour i 2022, hun 

ble nr. 5 i Junior NM match og hun ble nr 15 i Norgesmesterskapet for junior 19 

år. 

 

William Rypdal spilte nær alle Narvesen-tourturneringene i G-15 som førsteårs 

spiller i denne klassen. Han utviklet spillet sitt mye i løpet av sesongen og han 

hadde en god hcp-utvikling fra 24 og ned til 16. Han nådde også målet om å få 

delta i en Srixon-tour Futurecamp på Drøbak. I sesongfinalen på Atlungstad gikk 

William på solide 86 slag brutto. Med de lengdene han nå har, vil han i 2023 

sesongen allerede kunne utfordre noen av de bedre A-klasse spillerne i Askim 

gk.  

 

Karl Ludvig Busch Braathen fikk dispensasjon fra NGF til å spille i G-15 i 2022 

sesongen. Han leverte fire 4. plasser brutto, og endte sesongen på 10 i hcp. 

Han vil også delta i G-15 neste sesong, men da han fortsatt tilhører Mix-12 

aldersmessig i 2023, får han ikke delta på de nasjonale turneringene før i 2024. 

Det blir likevel spennende å følge han på Narvesen tour og i klubbturneringer. 



 

Jacob Bidne deltok på en Narvesen turnering i 2022, hjemme på Askim. Han går 

nå over til G-19 klassen. Vi håper at Jacob vil spille noen flere turneringer 

denne sesongen. 

Filip August Busch Braathen spilte 10 turneringer i Mix-12, men tilhørte klasse 

mix-8. Han spiller nå på 34 i hcp, og syns det er gøy med pokaler! 

Gabriel Andersen deltok for Askim GK i Mix-8 i en turnering på Mørk GK. 

Gabriel vil spille flere turneringer i Mix-12 neste sesong! 

 

Vi gleder oss til 2023-sesongen! 

 

29/1-2023 

På vegne av juniorer/ 

Jan Petter Braathen 

 


