
 

Evalueringsmøde i begynderudvalget  

tirsdag den 2. nov. 2021 kl. 17.30 

 i klubhuset 

Deltagere: Lene Krath, Kristian Jeppesen, Povl Munk, Johnny Winther Munch, Allan Troelsen, Ole 

Olsen, Ib Thor Hansen, Jens Kjeldsen, Lars Eriksen, Jakob Rask Sørensen, Jesper Carl, Carsten 

Christiansen, Poul Erik Sørensen, Henrik Skovhus 

Afbud: Bjarne Laursen  

Uden afbud: Peter Roar Ravnsrede 

 

Velkomst og orientering: 

LK bød velkommen og orienterede om hvor mange vi har haft igennem i 2021, 120 begyndere, 

hvoraf 69 har meldt sig ind på stor bane og 13 på Engsløjfen, kom med lidt info som KJ, PM og LK 

havde talt om i forvejen, vi 3 vi holde et lille møde ca. 1 gang om måneden, har i noget er i alle 

velkommen til at kontakte en af os pr. mail. Hvis det er muligt skal LK friholdes for at være hjælper, 

i stedet skal hun cirkulere for at være der når der er brug for hjælp til/af begyndere. 

 

Evaluering: 

 Kvalitet/kvantitet: 

Prøveforløbet forlænges igen til 3 mdr., 2 mdr. som vi har haft i år er for lidt. Vi skal tilbage 

til at have en kvalitetsgolfskole i stedet for kvantitet, vi blev for ivrige, vi skal ikke tabe 

nogle på gulvet 

 Pro KJ 

Skal være bedre til at sige nej således at vi kun får hold af 10 stk. max. 

Der skal afkrydses i ”den sorte bog” LK laver sedler med hold. 

 Regler og etik (PM, HS, IT)  

PM orienterede om at der vil blive afholdt et webinar m. regler uge 3-4 2022 - plads til 25 

deltagere. 

Første dag skal der udleveres en regelbog til alle deltagere, datoer for regler og alt andet 

relevant materiale skal ligge fast. 

Vi vil gerne have at det er ”samme ansigt”, der følger det samme hold. 

Mere praktisk undervisning på banen.  

Alle regler SKAL tages i rækkefølge 1,2,3 

Misser man regel 1 – så må man vente til næste hold!! 

Der skal afkrydses i ”den sorte bog” LK laver sedler med hold. 

 Klub9  

Bliver en del af begynderforløbet, 1 gang på Engsløjfen og 2 gange i 

Klub9 

Kan man lave Klub9 til at være klubaften. 



Bag9 – vil trække flere til pga. sværhedsgrad. Kræver at vi vender banen efter 

onsdagsherrene.  

Klub9 afslutning kun 9 huller – og derefter hygge. 

Mentorrunder / evt. puttes ind under Klub9 

Deltagergebyr på kr. 20,- kan evt. undlades – og er så ikke med i præmierne. 

Svært for dem der går og hakker i det – evt. oprette hold som får ekstra undervisning. 

Klub9 hjælpere deltager om mandagen og omvendt 

Der skal afkrydses i ”den sorte bog” LK laver sedler med hold. 

 

 Kaninklub 

Alle skal deltage i kaninklubturneringer på Engsløjfen, det skal være ens for alle, ingen 

kommer på stor bane før forløbet er gennemført. 

Kaninklubbens hjælpere deltager om onsdagen og omvendt 

Der skal afkrydses i ”den sorte bog” LK laver sedler med hold. 

 

 Mentorer: 

Mentor bliver tilknyttet fra start: Initialer skrives ind i mappen således alle kan se hvem der 

er mentor for hvem. 

Mentorerne følger begynderen i de 3 måneder prøveforløbet varer. 

Lene sender holdliste til BL, som sender retur med mentorer (initialer) på, derefter sættes 

den inde i ”Den sorte” bog” 

 

 Turneringer: 

Klub-turneringer - Evt. lave en begynder-række der kun spiller 9 huller. 

Lene og Carsten, deltager i møde m. turneringsudvalg 

Månedlig hyggedag – skal lægge enten mandag eller onsdag i forbindelse med turneringen. 

 

 Kommunikation – hvem sender ud og hvornår. 

Fast køreplan – LK, JRS, KJ 

Start Information 1, efter gang 3 Information 2, slut Information 3 

 

 Faste datoer i 2022 

Hold 1 starter den 23/3-2022,  hold 2 den 4/5-2022, Golfens Dag den 24/4-2022, 2 week-

end kurser for let øvede, datoer kommer senere, 2 sommerkurser, 4-5 hjælpere pr. hold, 

seniorhold. 

 

 Eventuelt 

Hvordan får vi flere til at deltage i turneringer, både klubbens og dem vi selv laver for 

begyndere, ideen skal sælge som en hyggelig dag. 

 

Ordet var frit. 

 

Referent KJ/LK 

 


