
Begynderudvalgets beretning ved generalforsamlingen 13.03.2019 

 

Sæsonen 2018 startede vi med et nyt begynderforløb, hvor vi havde mulighed for at lave 

individuelle løsninger, som passede til de enkelte nye begyndere. Der var mulighed for at få et 

hurtigt forløb, hvor begynderen hurtigt kunne komme på den store bane og spille. En 

mulighed som passede godt til de lidt yngre begyndere og især mandlige begyndere. Der var 

også mulighed for at gå stille og rolig til værks, med en rolig start, træning og spil på Pay and 

Play banen i en periode, inden man vovede sig til onsdagsturnering på den store bane. 

 

Et forløb som begynderudvalget har vurderet, at de nye golfspillere har været glade for. 

Her skal lyde en tak til vores etablerede spillere, som har taklet de nye på den store bane på en 

rigtig pæn måde. 

 

Det nye forløb har kørt med holdtræning for at skabe mere sammenhold og fællesskab for nye 

medlemmer. Nogen har haft stort udbytte at dette, og andre har fundet andre fællesskaber. 

Der har gennem sæsonen været en rigtig god stemning til onsdagsturneringerne, og der har 

været et pænt deltagerantal gennem hele sæsonen. 

  

Vi tog i 2018 imod 57 nye begyndere. Godt halvdelen fik bag-mærke i sæsonen Dem glæder 

vi os til at se igen til foråret. Der er 13 som går videre i sæson 2019 af forskellige grunde. Der 

var også nogen, som valgte ikke at fortsætte ved prøvemedlemsskabets udløb. Det er, hvad vi 

må forvente, golf tager tid og er ikke nødvendigvis en succes for alle. Generelt en stigning i 

antallet af potentielle nye golfspiller, et resultat som vi er meget glade for. 

 

Begynderudvalget er klar med nye tiltag i 2019 til at få nye potentielle golfspillere på banen. 

Det er en opgave, som kræver en stor indsats, gåpåmod, vedholdenhed og tålmodighed. Men 

vi er bestemt klar til at gøre en indsat igen. 

 

2018 blev også året hvor vi måtte efterlyse flere mentorer. Vi fik dem, der var brug for og lidt 

flere til. Vi håber, at I alle forsætter i 2019. En stor tak til mentorer og følgesvendene som 

troligt bakker begynderudvalget op med at tage hånd om de nye prøvemedlemmer og til 

turneringerne om onsdagen. 

 

Tak til Margit og Grethe for jeres indsats i begynderudvalget. Dejligt at I stadig vil være med, 

hvis vi har brug for jer som følgesvende. Også tak til Villy for din indsats i teorilokalet, håber 

du bliver glad for arbejdet i juniorudvalget. 

   

Det er vigtigt, at vi i begynderudvalget tager rigtig godt imod nye spillere, så de kan komme 

godt i gang med spillet og fællesskabet. Noget som kræver, at vi alle som medlemmer giver et 

smil, et goddag og hjælper nye spiller i klubben til rette. Noget alle har været rigtig gode til i 

2018. Tak for det. 

 

På begynderudvalgets vegne 

Inger Marie Andersen 

 


