
Beg. Udvalgsmøde 

Møde i begynderudvalg den 2/7-2019 

Deltagere: 

Aage 

Hans Jørgen Krath 

Lene Krath 

Kristian Jeppesen 

Allan Troelsen, 

 

Information/Generelt 

Børge trækker sig fra Begyndeudvalg. Han bliver i først omgang ikke erstattet i indeværende sæson, til 

næste sæson skal vi se på medlemmer til udvalget. 

Status 26 prøvemedlemmer. 17 indmeldte, 3 juniorer. 

Adgang til hcp. Regulering fra Børge til Lene. 

Den store udfordring med begyndere, er at få dem med i klub 9 og op på stor bane. Dette skal vi på et 

senere tidspunkt vedtage en plan for.  

Mange begyndere kommer til træning og kaninmatch, men springet fra træning til spil er vigtig! Mindst 2-3 

gange om ugen er nødvendige for de udvikler golfspillet.  

Mentorordning 

Mentor – fungerer det? Ok. Send mail til mentorer, så de informeres om de er velkomne till træning. 

Skal mentor med til træning? 3. 4. eller 5. gang. Kom og mød de nye medlemmer.   

Spil engen plus 10,11,12. 

Der skal sendes en eller flere e-mails til mentorer om hvad der forventes og information om aktiviteter for 

dem de er mentorer for således man kan planlægge kontakt til ”sine begyndere”.  

Mentorer kan også spille Pay and Play med begyndere.   

Konklusionen er at mentorordningen er et skridt i den rigtige retning, men den skal udvikles. 

Andre forhold for begyndere. 

Social integration. Fungerer det? Kom 2-3 gange om ugen. Der ere enighed om at vi skal forsøge at få 

begyndere med i sociale sammenhænge i klubben, da det er det der skal til for at fastholde nye 

medlemmer. 

Lene foreslår begynder turnering 2 x om året på mandage – a la Pink Cup, der var en stor succes  

Klubaften – tænder grillen mandag skal forsøges for at få nye medlemmer til at blive.  

Søndag d. 11/8 Spil med dag, tag en ven med. Kl. 10-15… Annonce i blad, Åbent hus.  Uddeling af flyers de 

er bestilt. Vi vil forsøge at få eliten med den 11/8 

Firmagolf!!! Kontakt med tilbud, ”Golf for sjov”, begynderhold, footgolf. Firmaarrangement. Kristian laver 

et oplæg til en PDF der kan bruges overfor fimaer og andre der kunne være interesserede i et arrangement 

eller begynde med golf. 

Shortgame – mandags elite eller mentorer. 

Det kan evt. være en mulighed at få begyndere med på bagni mandag aften.  

Ref: Kristian og Allan 


