
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 2022 
Møde den 20.10. kl. 16.30 
Medlemmer af udvalget: 
Ivan Jensen           Toni Nygaard   
Lone Nielsen         Jan Toft   afbud 
 Jannet Hansen     Rene Bang Rasmussen 
 
Referat: Lone 

Dagsorden/Emner Beslutninger 
• Søndagsgolf 

Hvornår  
Hvem tager sig af det 
 

Turneringsudvalget har påtaget sig opgaven. 

• Oversigt over begyndere.  
• Hvor mange er kommet igennem 

og hvem mangler. 

35 voksne har gennemgået begynderforløbet. 
28 har indtil d.d. fået banetilladelse.  
7 er  stadig  i begynderforløbet. Jesper giver LN 
besked om brug af holdkaptajner. 
21 har meldt sig ind som fuldgyldigt medlem 
af NDG. 
 

• Evaluering af Åben 
husarrangementer herunder  
”spil med dag” 

”Spil med (igen) dag” var ikke nogen succes, 
derfor dropper vi det næste år. 
Åbent hus arrangementerne skal starte lidt 
tidligere på året .næste år 
 

• Evaluering af begynderforløbet • Der er behov for flere regelmøder i næste 
sæson, hvor både regler og etikette er i 
fokus. 

• Det tilstræbes at begynderforløbet er ens 
for alle. Forskelligheden skal minimeres.  
Det blev påpeget at det ikke udelukkende 
er høje score, der betinger et hurtigt 
forløb. Mange andre faktorer medvirker 
til, at man bliver en god golfspiller. Dog 
skal der være plads til, at træneren 
anbefaler et hurtigere forløb end normalt 
pga  særlige forudsætninger.  

• Holdkaptajnerne skal medvirke til at 
fremme golfparathed hos den enkelte 
kanin. 

 
• Evaluering af klub 37 

 
 
 

Turnering for de unge under 30 år måtte aflyses 
pga manglende tilmelding. 
Vi forsøger igen næste år med større fokus på 
turneringen bl.a. via Facebook og Instagram . 
René skal indgå som turneringsleder i næste 
sæson, således at vi er 4 turneringsledere, der 
indgår i planen. 
Vi anbefaler bestyrelsen at vinindkøb til 
klubberne i klubben koordineres, så alle køber 



vin gennem NDG. Samtidig foreslår vi, at 
vinleverandøren leverer vin med etiketten 
”Norddjurs Golf”. 

•  Økonomi 
 
 

Det blev besluttet at donere 6000 kr. i tilskud til  
udskiftning af gavl i klubhuset fra klub 
37/begynderudvalget. 
 

• Juleturnering i klub 37 Lørdag den 10.12. afholder klub 37 juleturnering 
9 huller kl.10.  Holdkaptajnerne bliver inviteret. 
Efter turneringen er der Julefrokost mm. 
Banen er booket (LN). 
Turneringen er sat op (LN). 
Invitation og forvarsel bliver udsendt (LN). 
 

• Birdienål i klub 37 Det er ikke ualmindeligt, at en klub 37- spiller  får 
en birdie. Fra næste sæson vil de som laver birdie 
i Klub-37 få udleveret en birdienål. Udseende, 
antal mm blev drøftet. Der arbejdes videre på 
ideen. 

• Eventuelt 
 
 

Fortsat drøftelse af hvad og hvordan 
begynderudvalget kan forbedre 
begynderforløbet. Bl.a. på basis af nye 
medlemmers bevarelse omkring forløbet i 
programmet Players 1st. 
 

• Næste møde  
Aftales senere 

 


