Den 31.10.2018

Referat fra Begynderudvalgsmøde den 29. november 2018
Tilstede:

Afbud:

Winnie A. Rasmussen
Winnie Bendixen
Claus Nielsen
Ellinor Carstensen
Gitte Jakobsen
Poul Erik Therkelsen
Tina Melholt
Hanne Jakobsen
Hans Martin Skou (ref)

Carsten Leed
Svend Erik Have
Thomas Skogen
Hanne Fredensborg
Lars Fredensborg

Dagorden
1. Velkomst og orientering
2. Turneringsåret der gik
3. Planerne for det kommende turneringsår
4. Prøvemedlemsskaber
5. Kurser og nye initiativer
6. Evt.

Ad 1: Velkomst og orientering
Bestyrelsen skal finde en ny formand for begynderudvalget, idet Hans Martin flytter til København i begyndelsen af 2019. HM lovede dog at udarbejde et udkast til turneringsplan for
onsdagsturneringerne i 2019.
Herudover blev Hanne Jakobsen præsenteret som nyt medlem i begynderudvalget.

Ad 2: Turneringsåret der gik
Som helhed er turneringsåret gået godt. Der har været mange gode onsdagsturneringer og
evt. forhindringer i at være turneringsleder er klaret ved interne ombytninger. Det vidner om
en fleksibilitet og et samarbejde, der fungerer.
Hastigheden på banen
En af de væsentlige udfordringer ved onsdagsturneringerne er holdenes hastighed på banen.
Der opstår ofte kø ved turneringens afvikling, hvilket til dels er forventeligt, idet der er tale
om en begynderturnering. Dette betyder samtidig, at der kun i ganske særlige tilfælde skal
lukkes igennem.
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De nye regler i 2019 vil kunne medvirke til en hurtigere afvikling. Desuden kan en bedre information af captainerne få en positiv betydning for hastigheden. Der var ikke stemning for
et særligt hold af udpegede captainer, idet kontinuiteten i fremmødet er for usikkert.
Derimod blev det besluttet, at fremstille ”Gode råd til captainer” i en lille trykt udgave, som
nye og gamle captainer får hæftet til scorekortet.
Endelig sættes der en ”Vejledning til captainer” op på opslagstavlen.
57 eller 53
Som noget nyt blev det besluttet (som et forsøg) at lade alle herrer spille fra 53 i onsdagsturneringerne. Hensigten er – ud over et hurtigere spil – at vise kvaliteterne ved at spille fra 53 en gang
imellem.
48 deltager som max for turneringerne
Det er fortsat op til turneringslederne at vurdere, om der er plads til flere end 48 deltagere. Ved
scramble , foursome og lignende holdspil kan der udmærket være flere deltagere, mens det er mere
kritisk ved stableford.

Ad 3. Planerne for det kommende turneringsår
Der udarbejdes forslag til turneringskalender først i det nye år. Carsten Leed kan af arbejdsmæssige årsager ikke deltage i foråret. Tilsvarende er Winnie Bendixen delvist forhindret pga.
undervisning.
Vi forsøger at få Uffe Vithen og Michael Terndrup ind som nye turneringsledere. Hans Martin
kontakter dem.

Ad 4: Prøvemedlemsskaber
Det blev understreget, at et prøvemedlemsskab ikke må være længere end 2 mdr. De 3 mdr.,
som blev prøvet i 2018, er for lang tid.
Der var en positiv holdning til weekendkurserne. Af hensyn til evt. hjælp ved kurserne er det
vigtigt at datoerne fastlægges tidligt.
Begynderne
Det var en udbredt holdning, at der er for mange dårlige begyndere, som kommer over på
stor bane. Søren PRO skal mere ind over og der skal en bedre struktur på ”uddannelsen”, så
også regellæringen og støtten fra mentorerne kan blive bedre. Det har været for svingende i
år. Samtidig er det vigtigt at reklamere for Klub 37.
I forhold til regelundervisningen forventes det fortsat at Hanne og Lars Fredensborg tager sig
af den løbende undervisning, Merete af særlige regelaftener, mens Peter Thomsen varetager
weekendkurserne.
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Ad 5: Kurser og nye initiativer
Der blev efterlyst et første hjælps kursus.
DGU’s regelkursus den 10. november er lukket for tilmelding.

Ad 6: Evt.
Ingen kommentarer.

På begynderudvalgsmødet den 22. marts 2018 blev foreslået følgende nye initiativer, som fortsat
er til overvejelse:


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.



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.

HMS / den 31. oktober 2018
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