
Kære medlemmer af Hedeland golfklub 

Skal vi fortsat have en begynderafdeling i Hedeland golfklub? 

Hvis du syntes, at det er vigtigt, at vi får flere nye golfspillere i Hedeland golfklub, så har vi 

brug for yderligere frivillige hænder i begynderområdet til at hjælpe de nye golfspillere godt 

i gang med golfspillet. 

Vi har både behov for  

 nogle som vil deltage i udvalgsarbejdet 

 nogle som har lyst til at spille sammen med de nye golfspillere på Maglehøj og på 

stor bane  

Vi skal ikke lære nye medlemmer at slå golfslag, det overlader vi til vores pro. Men der er 

så mange andre ting, nye golfspillere gerne vil vide noget om ude på banen.  

Vores formål i begynderafdelingen er 

 at give nye golfspillere en god oplevelse i golfspillet, introduktion til Hedeland 

golfklub samt skabe gode sociale relationer, således at de nye golfspillere får lyst til 

at blive medlem af Hedeland golfklub for en længere periode 

Vi har en målsætning om 

 at være mindst 12 frivillige i udvalget, således at det ikke er de samme der har vagt 

hver eneste uge gennem en sæson.  

Ved udgangen af 2015 vil der være 6 tilbage i udvalget, og det er for lidt til at opretholde 

begynderområdet. De fleste af udvalgets medlemmer har et job, der også skal passes og 

har derfor ikke mulighed for at have vagt hver uge i løbet af sæsonen.  

Tiderne hvor man kun kunne komme til at spille golf, hvis man blev inviteret ind i en 

golfklub er for længst forbi. Nu skal der arbejdes for, at de nye golfspillere får lyst til 

forblive medlem af en golfklub. Det kræver noget andet af os, som involverer os i det 

frivillige arbejde med at modtage de nye golfspillere. 

Vi læser også statistik i begynderudvalget og kan se, at den gruppe af golfspillere, hvor 

der er flest udmeldelser, er i gruppen af golfspillere med hcp 36 og derover. Det er den 

gruppe af golfspillere vi arbejder med i begynderområdet. Vi syntes derfor, at det er vigtigt, 

at der bliver taget hånd om denne gruppe af golfspillere. 

Har du fået lyst til at være med i begynderarbejdet i Hedeland golfklub, så vil vi meget 

gerne invitere interesserede til et introduktionsmøde mandag, den 30. november 2015 kl. 

18:30 i klubhuset. Her vil vi fortælle mere om arbejdet. 

Hilsen Begynderudvalget  


