
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget      4. april 2018, kl. 15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch - ILM(formand) 
Lone Nielsen -LN  
Jannet Hansen - JN 
Ole Bulebanker - OB 
 
Desuden deltager Golftræner Henrik Jacobsen - HJ og webmaster Ruben Leonhardt - RL 
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Opfølgning fra tidligere møder 
 

- Fastsætte dato for spil med dag i efteråret 
- Henvendelse til div foreninger (drøfte med  
træner) 
- Turneringer mod 
tirsdagsdamer/onsdagsherrer/sidste års begyndere 
- synliggørelse af turneringsbetingelser (LN) 
- nyt koncept for familiedag (ILM/bestyrelse) 

2. Status på nye medlemmer 
2018 

 

Der er indmeldt 8 nye medlemmer, der venter på at 
komme i gang. 

 3. Begynderforløb 
- pris  
- træningsforløb, herunder 
fastholdelsesinitiativer 
- kaninturneringer 
-begyndermappe  
- orienteringsmøder 
- regelbøger 
 

 
Pris som i 2017 – 500 kr i depositum, som 
fratrækkes den første ordinære kontingent ved 
permanent indmeldelse i klubben. 
 
Henrik Jacobsen redegør for sine tanker om 
begynderuddannelse og fastholdelsesinitiativer. 
Fastholdelse vigtig de først 2 – 3 år vigtig. 6 
lektioner  som hidtil for lidt. 10 lektioner mere 
passende + tilbud år 2 om ”efterskole” incl spil på 
nogle huller på banen med træner.  
Herefter tilbud om prisbillig gruppe træning til alle i 
hcp 30+. 
Par 3 bane – 2 x 8 huller påbegyndes efter 3 - 4 
træningslektioner.  
Fastholder 6 kaninturneringer på stor bane, heraf 4 
med kaptajn. 
Hæftet  ”Kursus for begyndere” opdateres med det 
nye forløb. Kommer i 2018 til at hedde 
”Introduktion til golf 2018” 
Orienteringsmøder gennemføres obligatorisk med 
mere indhold om træning. 
Kontakte Ole Junker og evt. DGU ift regelbøger 



 
4. Tilrettelæggelse af træning 

og styring af 
træningslektioner 

- orange kort 
       - træningskalender 

Træningslektioner gennemføres som holdundervisning 
onsdag eftermiddag og lørdag eftermiddag. Orientering 
lægges på klubbens hjemmeside/FB. 
Det orange begynderkort udvides til 10 lektioner, som 
begynderne selv udfylder og noterer på 
træningskalenderen på opslagstavlen i receptionen i 
klubhuset. HJ styrer indholdet i de 10 lektioner ift. den 
enkelte begynder. 
Der udbydes efterskole som holdundervisning til sidste 
års begyndere. 
Der udbydes prisbillig træning for 3. års medlemmer + 
hcp 30+ medlemmer 

5.  Tilrettelæggelse af 
kaninturneringer 
- lommefolder til nye medlemmer 
- holdkaptajner 
- turneringsledelse 
 
 
 

LN har opdateret lommefolderen, som fremover hedder 
baneadfærd.  
LN har lavet aftaler med årets holdkaptajner  (se 
nedenstående)  og turneringsledere 

6.  Åbenthus dage 
- tovholdere 
- koncept/drejebog 

 

Tovholdere 22.4..: ILM, OB, LN, HJ 
Tovholdere 5.5.: ILM, OB, LN, HJ 
HJ gennemgår vores drejebog fra tidligere. 

7. Markedsføring 
- Facebook 
- Hjemmeside 
- Foldere/flyers 
- DGU initiativer ifm. Golfens dag 
- bannere ved indkørsel og hul 17 
- presseomtale 
- andet ? 
 
 

 
Ruben Leonhardt har lavet flyer til Golfens dag. 
Modtaget 200 flyers fra DGU. Tilskud fra DGU til 
reklame via FB – RL formidler. 
Flyers gives til medlemmer/klub i klub til uddeling 
blandt familie/venner/kolleger/naboer 
RL kombinerer det bedste af 2 eksisterende velkomst 
foldere  til 1 folder 
RL laver A5 og A3 foldere til selvprint  
ILM undersøger standen af gl. bannere. RL laver nye 
datobannere og bestiller. 
ILM kontakte pressen -  John Pedersen  eller  anden 
avis/journalist. 
Ruben kontakter Allingåbro FB 
Sparekassen Kronjylland TV skærme – ILM undersøger. 
Flyers sendes på mail til sponsorer  (RL) med 
henvisning til bedre sundhed + til div foreningers 
formænd. LN finder mailadresser til RL. 

8. Klub 37 
- åbningsturnering – 
tilrettelæggelse, tovholdere, mad 
mv. 
- deltagere 
- turneringsledere 
- Venskabsturnering Rds. Fjord 

 
Åbningsturnering 19.4. Tovholdere OB og ILM. Mad 
platte til 65 kr + turneringsfee 25 kr.  Præmier til hver 
7. deltager. 
Deltagere - alle fra sidste år og fra hcp 36,0 og op. Lone 
laver indbydelse til hjemmeside og FB 
LN har lavet kalender for turneringsledere. 



- deltagerpris   
- præmier i 2018 
- madtilbud og priser  
- afslutningsturnering 
 

Henvendelse fra Rds Fjord om bytte af datoer for 
venskabsturnering, således at vi holder turneringen den 
16.6. og Randers Fjord i efteråret. 
Turneringsfee for Klub 37 bliver i 2018 - 25 kr 
Præmier bliver gavekort til Proshop – måske til 
træningslektioner ?  
Madbestilling: ¼ flutes med pålæg 20 kr, ciabattabolle 
med pålæg 35 kr. Holdkaptajner får 1/4 flutes.  
Afslutningsturnering 23.9.2018. 

9.  Holdkaptajner 
- møde 30.4. 
- planlægning/kalender 
 
 

LN har de holdkaptajner, der er brug for  + et par 
stykker i reserve. LN kommunikerer med 
holdkaptajnerne og laver planlægningskalender 
 

10. Evt.  
 
 
 

-  

11. Næste møde 
 
 

16.4.2018, kl. 15.00 

 
Referent: Inge-Lis 


