
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     17.9.2020, kl. 15.15  
 
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 
1. Opfølgning fra tidligere møder 
 

Laminerede overblik over begynderforløbet (ILM). Ikke 
lavet i denne sæson. Holdkaptajnerne har gjort en stor 
indsats for orientering af begynderne. 

2. Evaluering af spil-med 
dag/åbent hus 23.8. 

 
 

En god dag, men stort arbejde. Godt 60 deltagere. Ca. 5 
nye medlemmer. 
Lidt forvirring blandt deltagerne trods information. 
Næste år evt. skriftlig information til den enkelte eller 
program på whiteboard tavle. 
 

3. Evaluering af venskabsmatch 
med Randers Fjord 27.8. 

Jannet deltog som turneringsleder fra NDG. En god dag. 
Man føler sig velkommen i Randers Fjord Golfklub.  
NDG vandt pokalen. 
Lidt forvirring om, hvor der skulle betales til – Nogle 
havde betalt til vores egen mobilpay. Skal informeres 
tydeligere om næste år. 

4. Opfølgning på begyndere Vi har 40 begyndere i 2020, heraf er  
 
5 udmeldt igen   
21 har fået banetilladelse pr. 24.9. 
2 overflyttes til 2021 
1 passivt medlemskab – starter op igen 2021 
Øvrige er i gang med træning 
 
Mads og Inge-Lis har kontakt med de seneste 
medlemmer, der gerne skal igennem forløbet i år. Mads 
følger op på træning, Inge-Lis på golfspillet. 
 
Vi aftaler individuelle runder med holdkaptajner 
kombineret med begyndergolf/Klub 37 søndage i 
oktober. Lone kommunikerer med holdkaptajner om 
individuelle runder. 
 
Stor tak til de holdkaptajner, der troligt kommer, når vi 
kalder – også på “umage” tidspunkter.  



Alle andre medlemmer har vist stor forståelse, når det 
har været nødvendigt at enkelte begyndere har gået på 
bag-ni.  
 
Til næste sæson skal der være fokus på orientering om 
vigtigheden i at møde i god tid til 
begynderturneringerne. 
 

5. Status på Klub 37 turneringer 
 
 
 
 
 

2020: 
21 turneringer 
Heraf 2 venskabsturneringer 
Deltagerantal er gennemsnitlig 28 
Spillere.  
Ca 2/3 af spillerne med hcp 36+ og ca 1/3 med hcp  fra 
30-36. Vi har spillet med en regel om at spillere der 
starter sæsonen med hcp 36 har ret til at spille med. 
uanset hvor meget de spiller sig ned i løbet af sæsonen.  
 
Der er uddelt præmier (gavekort fra proshoppen) til to 
lige store rækker efter følgende skabelon: 

1–5 deltagere – 1. præmie –125 kr 

6-10 deltagere- 2. Præmie – 100 kr 

11-15 deltagere – 3. Præmie – 75 kr 

16 – 20 deltagere – 4. Præmie – 50 kr 

 

6. Orienteringsmøde for begyndere Pga. Coronasituationen har orienteringsmødet været 
udsat. Vi indkalder nu alle begyndere til den 1. oktober 
2020, kl. 19.00 – 21.00, hvor der serveres kaffe og kage 
mod betaling.  
Jannet og Inge-Lis står for gennemførelsen.  
 

7. Turneringer om søndagen i 
oktober måned 

Der planlægges søndagsturneringer 11., 18. og 25. 
oktober og evt. 1.11., hvis det bliver nødvendigt aht. de 
seneste begyndere. 
Turneringsledere: 
11.10. – Lone 
18.10. – Ole Bulebanker 
25.10. – Inge-Lis 
 

8. Søndagsgolf  Der har ikke været ret mange deltagere i søndagsgolf i 
løbet af sommeren. Det skal derfor evalueres, om 
konceptet skal fortsætte. 
Vi forsøger opstart fra 1.11. Det nuværende koncept 
evalueres og tilrettes på næste møde i 
Begynderudvalget. Herefter evalueres søndagsgolfen 
løbende, og hvis manglende deltagelse lukkes konceptet 
ned. 



9.  Afslutningsturneringen 
27.9.2020 

Der er pr. 25.9.  tilmeldt i alt 46, heraf 14 begyndere fra 
i år.  
ILM har udsendt opfordring til tilmeldelse, herunder 
særskilt indbydelse til årets begyndere. 
Desværre har Seniorudvalget arrangeret deres årlige 
udebanemesterskab samme dato, hvilket uvilkårligt 
påvirker deltagerantallet i Klub 37’s afslutning. 
Mad: ILM bestiller mad. 
Præmier: ILM sørger for blomster og pokal til årets 
kaniner. Præmier vælges fra proshoppen. 
Turnering: Der spilles alm. stableford bla. aht. kåring af 
årets kaniner. Vi laver forskellige ”aktiviteter” på 
runden i form af konkurrencer og præmier. LN laver en 
oversigt over aktiviteterne til spillerne.  
LN laver startliste mv.: 
Deltagere fra Begynderudvalget møder kl. 09.00 for 
klargøring til turneringen. 

9.  Rekrutteringsudvalget 
 
 

Det er aftalt med Rekrutteringsudvalget, at vi holder et 
fælles evalueringsmøde af aktiviteterne i 2020. 
Mødetidspunktet foreslås til 29. oktober 2020.. 

10. Formandsmødet 
 

 Bestyrelsen har udsat gennemførelsen af 
formandsmødet. 

11. Nyt hcp. System 1.1.2020 Udsættes til næste møde i Begynderudvalget. 

12. Evt.  Ole Bulebanker meddelte, at han ikke ønsker at 
fortsætte i Begynderudvalget i næste sæson. 

Det skal overvejes, om der skal et nyt medlem ind, og 
der skal ændres på fordeling af opgaver blandt de 
øvrige medlemmer. 

Næste møde  
 

29. oktober 2020 

 
Referent: Inge-Lis 


