Den 24.03.2018

Referat fra Begynderudvalgsmøde den 22. marts 2018
Tilstede:

Afbud:

Winnie A. Rasmussen
Winnie Bendixen
Carsten Leed
Poul Erik Therkelsen
Svend Erik Have
Tina Melholt
Knud Høgh
Hans Martin Skou (ref)

Ellinor Carstensen
Gitte Jakobsen
Thomas Skogen
Hanne Fredensborg
Lars Fredensborg
Claus Nielsen (uden afbud)

Dagorden
1. Velkomst / orientering
2. Onsdagsturneringerne
3. Turneringsplanen for 2018
4. Prøver ved prøvemedlemsskaber
5. Nye initiativer
6. Evt.

Ad 1: Velkomst /orientering
Generalforsamlingen i MGC blev refereret i forhold til evt. konsekvenser for begynderarbejdet i klubben.
Der er ikke på den baggrund sket ændringer i sammensætningen af begynderudvalget.

Ad 2: Onsdagsturneringerne
Alle nye turneringsledere skal henvende sig til Hanne J. på sekretariatet for at blive oprettet
som administrator, der giver adgang til turneringstilrettelæggelse på Golfbox. Ligeledes skal
adgangskortet opdateres med adgang til turneringslederrummet.
Manualen for onsdagsturneringer bliver opdateret inden turneringsstart den 4. april 2018.
Der var enkelte spørgsmål og anbefalinger til turneringen:


I turneringstilrettelæggelsen opdeler vi som hidtil hold A og B ved hcp. 49 – uanset
størrelserne på de 2 hold.



Alle ’99ere’ får streger svarende til hcp. 54.
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’99’erne’ kan som hidtil tilmelde sig onsdagsturneringerne på Golfbox, uanset de ikke
er fuldgyldige medlemmer af MGC. Hanne J tildeler dem så vidt vides adgang til Golfbox.



Vi skal huske ved hver turneringsafslutning at drøfte 2 til 3 etikettespørgsmål – ud
over evt. regelspørgsmål.



Alle turneringsledere kan hente en regelbog på kontoret.



Der efterlyses mere synlighed på opslagstavlen i klubhuset.



Der afholdes intro-kursus for alle turneringsledere til Golfbox den 12. april kl. 19.00

Ad 3. Turneringsplanen for 2018
Der blev foretaget enkelte justeringer i turneringsplanen for onsdagsturneringerne 2018. Der
udarbejdes et revideret eksemplar af planen.
Husk venligst, at evt. fremtidige ændringer og bytninger mellem turneringslederne meldes til
Hanne Jakobsen, så hun får mulighed for at opdatere kontaktinfo på Golfbox for de turneringer, hvor ændringerne sker.
Det blev besluttet at slette ’Evt.’ ved onsdage med scramble og foursome, hvilket betyder, at
spilformerne så vidt muligt skal gennemføres.

Ad 4: Prøver ved prøvemedlemsskaber
Som nævnt i referatet fra den 12.11.17 er det Søren (Pro), der står for prøvemedlemmernes
prøveforløb, frem til medlemmerne har fået banetilladelse.
Det vil sige, at Pro’en fremover varetager runderne på Par 3-banen og de to runder på stor
bane. Samtidig bliver prøvemedlemmerne sat ind i etikette- og golfregler af Pro’en (med
hjælp fra regelkyndige i MGC).1
Søren efterspørger imidlertid, at vi fastholder Par 3-turneringen om onsdagen for prøvemedlemmerne, uden at vi dog skal dokumentere det, som tidligere.
Hanne Jakobsen kontaktes for oprettelse af Par 3-turneringerne på Golfbox.

Ad 5: Nye initiativer
Der blev foreslået følgende nye initiativer:


1

Det foreslås, at vi afholder et arrangement, hvor fx en fysioterapeut fortæller om vigtigheden af at varme op før en runde golf og om hvordan man bedst kan gøre det.
Arrangementet kan være for prøvemedlemmer (som et intro-forløb) eller for alle der
er interesseret i emnet.

Fra referatet den 12.11.2017
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Det foreslås, at der afholdes et greenkeeper arrangement for medlemmerne. Det kan
fx være en aften, hvor greenkeeperne fortæller om deres arbejde og viser rundt.



Det blev nævnt, at der findes et (DGU-udviklet) regelspil, der er udformet som et
brætspil. Det anbefales at købe det til bl.a. regelundervisningen for begyndere.



Det blev foreslået, at der arrangeres en udvalgs-, mentor- og captainmatch en gang i
løbet af foråret.

Ad 6: Evt.
Ingen kommentarer.
HMS / den 24. marts 2018
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