
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i 28.4.2020 i Klubhuset/på terrassen hvis vejret er til det (Corona) 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
Toni Nygaard 
Jan Toft 
Mads Malmmose Sørensen  
 
Dagsorden/Referat –  
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
0. Huskeseddel/Opfølgning fra 
tidligere møder 
 

Spil med dag 23.8.2020  

Venskabsturnering Rds. Fjord 18.6. 

Laminerede ”overblik” over begynderforløbet til 
omdeling og indsamling torsdag aftner.  
 
Holdkaptajner skal have en særlig 
info/orienteringsrolle efter kaninrunder torsdag aften 

- Møde med eller materiale til holdkaptajner. Lone 
laver oplæg 

 
1. Nyt medlem i Begynderudvalget Vi byder Jan Toft velkommen i Begynderudvalget og 

glæder os til samarbejdet. 

2. Fordeling af arbejdsopgaver i 
udvalget 

ILM har lavet en liste over udvalgets opgaver til brug 
for kommende opgavefordeling i udvalget med henblik 
på, at alle opgaver kan løses af minimum 2 personer.  
Opgavelisten blev udleveret og tilsendes alle 
medlemmer i udvalget til gennemgang og 
bemærkninger. Opgavefordeling ifm. næste møde. 
 
Lone har lavet et oplæg til afvikling af Søndagsgolf, som 
indgår i opgavefordelingen og vores vejledninger og 
dokumentsamling. 
 

3.  Planlægning af åbent hus 17.5. 
og 6.6. 
- Corona-koncept 
- fortæring 
- hjælpere 
 

Golfens dag 26.4. blev aflyst fra DGU pga. Corona. 
Vi planlægger nu åbent hus på tidligere aftalte dage 
efter et Corona-koncept: 
 
17.5. fra kl. 13.00 - alle i udvalget kan deltage 
6.6. fra kl. 10.00 - alle i udvalget kan deltage. 
 
Planlægningen sker efter ”worst case” ift. Corona-



restriktionerne (DGU og PGA). Der må højst være 4 
”elever” på et hold + træner, og der må højst forsamles 
10 personer, hvilket svarer til 2 x 4-mands hold + 
træner. Mads sørger for en hjælper til 
træningsaktiviteten på driving range.  
Vi afkorter stationstræningen til 30 min hvert sted. 
Puttebanen deles op i 2, og øvrige puttebaner kan 
bringes i spil, hvis mange gæster. 
Der spilles i 2-bolde på par 3 banen. 
Begynderudvalgsmedlemmer og 
Rekrutteringsudvalgsmedlemmer tildeles opgaver på 
puttebanen og par 3 banen efter samme koncept som 
træningen – og samme koncept ved den efterfølgende 
orientering om golf.  
Vi serverer sandwich og drikkevarer ved 
”madstationer”. 
Så meget som muligt foregår udenfor. 
Vi laver kuverter til gæsterne med relevant materiale 
og en ”løs” seddel med forespørgsel, om vi må kontakte 
de fremmødte senere. 
Al materiale skal være klar min 48 timer før udlevering. 
Toni og Inge-Lis pakker materiale. 
 

 4.  Foldere vedr. begynderforløb 
- Velkommen i NDG 
 
- Introduktion til Golf 
 

 
Er redigeret og sendt til tryk via Henrik Holm 
 
Gennemgået og tilrettet med hjælp fra Ruben og sendes 
til tryk via Henrik Holm (er sket 30.4.) 

5. Materiale til begynderne ifm. 
Åbent hus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal produceres og pakkes i kuverter. 

Ovennævnte folder og hæfte 

-Velkommen i NDG 

-Introduktion til golf  

Klubbens vedtægt 

Orange kort 

Hensigtsmæssig baneadfærd 

Talepapir – information til gæsterne ved Åbent Hus 

Indmeldelsesblanket (tilrettes af ILM) 

Pakkes af Toni og Inge-Lis 12.5. 

6. Begynderforløbet 2020 Samme træningskoncept som i 2019. 
Træningstidspunkter: 
Mandag formiddag og eftermiddag/aften 
Onsdag eftermiddag/aften 
Træningen styres på det orange kort og på 
træningsliste på opslagstavlen, hvorefter google-
dokumentet opdateres løbende. 
Mads sender eleverne videre til kanin-golf hurtigst 
muligt.  



Ingen får banetilladelse før regelprøven er bestået.  
Der udpeges én kontaktperson fra Begynderudvalget, 
som også deltager nogle gange ved træningen, så 
eleverne får lejlighed til at stille spørgsmål. 
Holdkaptajnerne får en særlig rolle med gennemgang af 
hæftet ”introduktion til golf” efter kanin-golf runderne. 
Vi laver et lamineret kort med de vigtigste emner i 
begynderforløbet. 
 

7. Genoptagelse/opstart af 
turneringer 

- Klub 37 torsdag 
- Søndagsgolf 

 

Lone opdaterer blokeringer og turneringer i GB. 

Åbningsturneringen i Klub 37 bliver den 14.5. – efter de  
Corona-retningslinier, der gælder på det tidspunkt. 
Planlægges konkret på næste møde  i udvalget 12.5. 

Alle fra begynderudvalget, der kan, deltager - JH og ILM 
turneringsledere. 

Sidste års deltagere + repræsentanter fra de øvrige KIK 
inviteres. Lone laver invitationen – ILM sender den ud. 

Indtil videre kan der pga. Corona restriktioner ikke 
grilles pølser, men kun serveres salat og sandwich.  

21.5. (Kr. Himmelfartsdag) – OB turneringsleder. 

Søndagsgolf genoptages fra 24.5. Info herom udsendes 
efter næste møde i udvalget 12.5. 

8. Evt. 
 

 

Næste møde  
 

12.5.2020, kl. 13.15 

 
Referent: Inge-Lis 
 
 


